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Александър Георгиев, изп. директор и зам.-председател на УС на 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД:

Клод ван Рутен, президент на Световната пътна 
асоциация (PIARC):

BG.121357Q/U55% от ресурса, който 
управляваме, са предназначени 
за инфраструктура 

Българските ни колеги могат 
да се възползват пълноценно от 
познанията и опита на PIARC

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 13

Ръководството на Камарата проведе работна среща с премиера Бойко Борисов

Емил Христов
Ренета Николова

Строителство е един от секто-

рите в страната, който в услови-

ята на ограничителни мерки и из-

вънредно положение не преустанови 

своята дейност, а точно обратно-

то – с пълни темпове се реализи-

рат всички големи инфраструктур-

ни проекти. Това заяви на брифинг в 

Министерския съвет Николай Нан-

ков, зам.-министър на регионално-

то развитие и благоустройството, 

след като преди това взе участие 

в среща на ръководството на Ка-

марата на строителите в България 

(КСБ) с министър-председателя 

Бойко Борисов. На събитието от 

страна на КСБ присъстваха пред-

седателят на Управителния съвет 

(УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

зам.-председателите на УС и чле-

нове на Изпълнителното бюро (ИБ) 

Владимир Житенски, инж. Калин 

Пешов, инж. Николай Николов и изп. 

директор на Камарата Валентин 

Николов.

Зам.-министър Николай Нанков 

съобщи, че по време на срещата с 

премиера Бойко Борисов са били ко-

ментирани редица актуални теми 

пред строителния бранш. „Искам да 

подчертая, че строителството е 

може би най-важният сектор, който 

след всяка една рецесия или иконо-

мическа криза, каквато очакваме 

не само в България, но и в световен 

мащаб, ще изведе икономиките от-

ново на пътя на положително раз-

витие“, посочи зам.-министърът. 

Той допълни, че възлага огромни на-

дежди на целия бранш, който винаги 

е бил основен партньор на държа-

вата. 

Брой 19, година XII, 8 май 2020

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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 Мирослав Еленков

Европейският съюз ще оси-

гури финансова помощ на дър-

жавите членки, за да съхранят 

работните места в пандемична-

та обстановка. За да подкрепи 

работодателите и да защити 

работещите и самонаетите, 

ЕК предложи нова инициатива - 

Европейски инструмент за вре-

менна подкрепа за смекчаване на 

рисковете от безработица при 

извънредно положение (SURE). 

Това съобщиха от пресслужбата 

на Европейския парламент. 

Комисията предлага да оси-

гури финансова помощ на дър-

жавите членки по програмата 

SURE под формата на заеми при 

благоприятни условия. Предви-

дените за целта средства са в 

размер до 100 млрд. евро. Ще се 

финансират национални схеми за 

запазване на заетостта за опре-

делен период от време, помощи 

при безработица и други мерки 

за защита на работните места.

От ЕП посочват, че схеми-

те за временно подпомагане на 

заетостта позволяват на за-

сегнати от кризата фирми да 

намалят работното време на 

служителите си. В същото вре-

ме работниците получават ком-

пенсации за намалените приходи 

от държавата. По този начин 

хората запазват доходите си и 

могат да продължат да плащат 

сметките си, а фирмите съх-

раняват работната си сила и 

възможността да възстановят 

производството си. В по-дълго-

срочен план се избягват по-теж-

ките последици за икономиката 

от увеличена и продължителна 

безработица.

„Това е важен израз на соли-

дарност от Европейския съюз и 

полезен инструмент за облекча-

ване на социално-икономическия 

ефект от кризата с COVID-19. 

SURE ще помогне на компани-

ите, изпитващи икономически 

трудности“, коментира предсе-

дателят на Комисията по зае-

тост и социални въпроси в ЕП 

Луция Дюриш Николсонова.

 Мирослав Еленков

Фонд на фондовете (ФнФ) 

получи одобрение от Европей-

ската комисия за облекчаване 

на условията по дяловите ин-

струменти и осигуряване на 

подкрепа за най-уязвимия сег-

мент от икономиката, а именно 

малките и средни предприятия 

(МСП) и особено стартиращи-

те компании.

От ФнФ съобщиха, че ре-

сурсът за дялови инвестиции, 

с който Фондът разполага, е 

в размер на 150 млн. евро (при-

близително 294 млн. лв.), като 

голяма част от него вече е дос-

тъпна за стартъпите и инова-

тивните компании чрез четири 

инвестиционни фонда. Сред-

ствата ще подпомогнат 400 

фирми в различни фази на биз-

нес историята им, развиващи  

ключови иновации в сферите на 

биотехнологиите, роботиката, 

IT, фармацията и др. 

„Целта на промяната е да се 

подкрепят иновативни фирми, 

които имат потенциала да под-

помогнат възстановяването 

на икономиката след кризата 

и ориентирането й в сектори 

с висока добавена стойност. 

Съобразно решението на ЕК 

ресурсът от Фонд на фондове-

те ще може да достигне до тях 

по-бързо и при облекчен режим 

в рамките на тази година. ФнФ 

работи в посока осигуряване 

на по-голяма гъвкавост, която 

да позволи на стартиращите 

предприятия да продължат 

своето развитие, дори и в ус-

ловия на влошена икономическа 

активност“, посочват от ФнФ.

От официалната информа-

ция става ясно още, че е догово-

рено увеличаване на размера на 

индивидуалните инвестиции до 

800 хил. евро (около 1,6 млн. лв.), 

за които няма да бъде необхо-

димо привличането на допълни-

телен частен капитал. Освен 

това стартъпите, които са из-

паднали в затруднено положение 

след 31.12.2019 г. вследствие от 

ефектите на пандемията, също 

биха могли да получат дялово 

финансиране. 

„Чрез тези мерки се цели по-

вишаване на перспективите за 

оцеляване пред стартиращите 

фирми и МСП, подкрепа за пре-

дприемачеството и устойчиви-

те бизнес модели“, заявяват от 

ФнФ.  

Дялови инвестиции по об-

лекчените условия, одобрени от 

ЕК, ще могат да се извършват 

до 31.12.2020 г. през четирите 

фонда, подкрепени с ресурс от 

Фонд на фондовете.

Повече за дейността на 
ФнФ четете в интервюто с 
Александър Георгиев, изп. дирек-
тор и зам.-председател на УС 
на „Фонд мениджър на финан-
сови инструменти в България“ 
ЕАД, на стр. 6-7.

Росица Георгиева

Столичната община обяви обществена поръч-

ка за поддръжка на пътната инфраструктура на 

територията на район „Панчарево”. Стойността 

на дейностите е изчислена на 875 888 лв. без ДДС. 

Избраният изпълнител трябва да поеме изцяло 

подготвителни и земни работи, да направи отвод-

няване, да положи асфалт и да изгради тротоари. 

Строително-монтажните дейности за всеки 

подобект ще стават с отделно възлагателно пис-

мо. Организацията за изпълнение на поръчката ще 

носи 60% от оценката, а предложената цена - 40%. 

Оферти могат да се подават до 21 май. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

През юли или най-късно 

през август ще бъде пус-

нат в експлоатация пър-

вият участък от 8 км от 

третата линия на метро-

то между кв. „Красно село” 

и жк „Хаджи Димитър”. Това 

съобщи кметът на Столич-

ната община (СО) Йордан-

ка Фандъкова по време на 

проверка на новоизградена-

та метростанция „Хаджи 

Димитър“. Тя беше при-

дружена от изп. директор 

на „Метрополитен” ЕАД 

проф. д-р инж. Стоян Бра-

тоев, зам.-кмета на СО по 

направление „Транспорт и 

градска мобилност” Крис-

тиян Кръстев, кмета на 

район „Подуяне” Ева Мито-

ва и общински съветници. 

На инспекцията стана 

ясно, че изпитванията на 

системите и влаковете 

в първия участък продъл-

жават. „Строителните 

дейности по 8-те км от 

третата линия на метро-

то приключиха в срок още 

в края на миналата годи-

на. От ноември започнаха 

тестовете на системи-

те. Пробите трябваше да 

продължат шест месеца 

по договор, но заради из-

вънредната ситуация в 

последните два месеца 

темпото е по-бавно“, зая-

ви Фандъкова. Тя обясни, че 

доставчикът на метровла-

ковете „Сименс” е предло-

жил вместо предвидения 

пуск на трасето на две 

части - първо 5 км и след 

това другите 3 км, целият 

участък да се въведе в екс-

плоатация едновременно 

през лятото. 

Кметът Йорданка Фан-

дъкова подчерта, че се оч-

аква метростанция „Хаджи 

Димитър” да се ползва от 

около 45 хиляди жители от 

столичния район „Подуяне“. 

„За три до пет минути те 

ще могат да се придвижат 

до центъра и за 12 минути 

до кв. „Красно село“, каза 

още тя. 

В края на събитието 

Фандъкова обяви, че новият 

зам.-кмет по направление 

екология ще бъде Десисла-

ва Билева.

На  свое  заседание 

Столичният общински 

съвет (СОС) прие акту-

ализацията на бюджета 

на София. „Настоящата 

първа актуализация на 

бюджета е по-скоро оп-

тимистична с планиран 

спад на приходите на го-

дишна база в размер на 

23,4 млн. лв. Съгласно За-

кона за публичните финан-

си Столичната община е 

длъжна да се придържа 

към балансирано бюджет-

но салдо. С настоящата 

актуализация предлагам 

и намаление на разходи-

те със същия размер като 

намалението на приходи-

те“, каза кметът на Со-

фия Йорданка Фандъкова.

С 12,1 млн. лв. се пони-

жават данъчните приходи 

– с 8 млн. лв. от налога за 

възмездно придобиване на 

имущество, с 3,5 млн. лв. 

от данъка върху превозни-

те средства и 600 хил. лв. 

спад на туристическия 

данък. 11,3 млн. лв. е на-

малението на приходите 

от такси и други, като 

най-съществен спад се 

очаква от таксата за 

детски градини и ясли 

– 3,9 млн. лв., а от так-

са смет - 2,6 млн.  лв. 

по-малко. Понижават се 

с 1,4 млн. лв. приходите 

от налога за ползване на 

тротоарно право и паза-

ри, с 1,4 млн. лв. – прихо-

дите от наеми и продаж-

ба на услуги и стоки, и с 

2 млн. лв. от таксите за 

технически услуги.

С 12,8 млн. лв. се нама-

ляват текущите разходи 

и с 13,3 млн. лв. – сред-

ствата в инвестиционна-

та програма. Общото на-

маление на капиталовата 

програма спрямо вече гла-

суваната е малко под 3%. 

„С тази актуализация 

запазваме всички плани-

рани средства за стра-

тегическите приоритети 

– метрото, транспорт-

ните връзки от вътреш-

ния ринг, връзките със 

Софийския околовръстен 

път, строителството 

на нови детски градини и 

ясли, средствата за чис-

тота, инвестициите в 

общински болници и ДКЦ-

та, както и издръжката 

на социалните услуги“, 

коментира още кметът 

Фандъкова.

Снимки Румен Добрев
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Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 978 90 55

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Емил Христов

Туризмът,  строител -

ството и земеделието ще 

получат сериозна държавна 

подкрепа за излизане от кри-

зата, предизвикана от пан-

демията. Това стана ясно на 

брифинг в Министерския съ-

вет след заседанието на Ко-

алиционния съвет. Участие в 

събитието взеха вицепреми-

ерът Томислав Дончев, вице-

премиерът по обществения 

ред и сигурността и минис-

тър на отбраната Красимир 

Каракачанов, министърът 

на земеделието, храните и 

горите Десислава Танева и 

зам.-председателят на На-

родното събрание Валери 

Симеонов.

В началото Томислав Дон-

чев обяви, че е бил постигнат 

консенсус по приетите до 

момента противоепидеми-

ологични мерки. „Получихме 

предложения от партньорите, 

всяко от тях трябва да бъде 

прецизирано внимателно. Да 

се оцени социално-икономиче-

ският ефект и дали можем да 

си го позволим“, отбеляза той. 

Дончев подчерта, че без-

спорно от парите, инвести-

рани в строителство на пуб-

лична инфраструктура, има 

положителен ефект, защото, 

от една страна, дават зае-

тост, а от друга, фирмите се 

разплащат със служителите 

си и с другите компании, с кои-

то си партнират. „Ограниче-

ния за средствата за строи-

телството няма да има, дори 

напротив, ще се опитаме да 

ги увеличим“, бе категоричен 

Томислав Дончев и подчерта, 

че това е шанс за всички ком-

пании в бран ша.

Красимир Каракачанов 

обясни, че по време на сре-

щата са били дискутирани и 

редица мерки в подкрепа на 

туристическия сектор. 

Валери Симеонов обясни, 

че едно от споразуменията, 

които са постигнати по вре-

ме на разговорите, е да се 

удължи правото на строител-

ство в курортите до 15 юни 

вместо 15 май. Според него в 

строителството има много 

голям потенциал за осигуря-

ване на работни места. „Дър-

жавата ще предприеме съот-

ветните мерки в резултат на 

договореността, която сме 

постигнали, и решенията, кои-

то сме взели, за увеличаване 

на възможността за назна-

чаване на хора и увеличаване 

на строителните обекти“, 

акцентира Симеонов и допъл-

ни, че на първо място говори 

за инфраструктурни обекти. 

На Коалиционния съвет са се 

договорили и за ускорено до-

изграждане на АМ „Хемус“ и 

строителство на тунела под 

Шипка, както и да се продъл-

жат дейностите по нуждаещи 

се от спешен ремонт мосто-

ве и виадукти.

„Ще бъде засилена и ра-

ботата в посока изграждане 

на ВиК обекти на стойност 

1,3 млрд. лв.“, заяви още Си-

меонов. От думите му стана 

ясно, че по време на срещата 

е било обсъдено и бъдещето 

на Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради. 

Десислава Бакърджиева
 

„През 2024 г. ще пътуваме по 

автомагистрала „Хемус“ от София 

до Варна. Това е реалистичният 

срок. Ако сме оптимисти, можем 

да го съкратим. Предвидили сме 

всички възможности за забавяне на 

процедурите заради обжалвания.“ 

Това е заявил пред БиТиВи зам.-ми-

нистърът на регионалното разви-

тие и благоустройството Николай 

Нанков, съобщиха от пресцентъра 

на ведомството. 

По думите му АМ „Хемус“ е ос-

новен приоритет и има осигурени 

средства от държавния бюджет. 

„Те са от излишъка, в резултат 

на добрата фискална политика на 

финансовото министерство и с 

волята на правителството. Насо-

чили сме максимално усилията на 

държавата и местната власт за 

нейното доизграждане“, е уточнил 

Николай Нанков.

Зам.-министърът е информи-

рал, че Южната дъга на Софийския 

околовръстен път, която е с дъл-

жина малко над 6,1 км, ще бъде пус-

ната в цялост след август след-

ващата година. Той е подчертал, 

че участъкът, който свързва АМ 

„Тракия“ и Цариградско шосе с жк 

„Младост“, е един от най-натова-

рените в страната.

По отношение на процедурата 

за строителството на тунел под 

вр. Шипка е коментирал, че тя се 

провежда под условие при осигуря-

ване на финансиране. „Такова ще се 

търси по линия на бюджета на Аген-

ция „Пътна инфраструктура“, чрез 

бъдещи постъпления от тол такси 

или други инструменти – европей-

ски средства или заеми. Малко над 

240 млн. е цената, на която е обя-

вена обществената поръчка, като 

се очаква тя да бъде намалена. Ту-

нелът ще бъде най-дългият в Бълга-

рия – малко над 3 км. Ще има още 4 

малки тунела, 6 виадукта и мостови 

съоръжения“, е казал Нанков.

За автомагистрала „Стру-

ма“ е припомнил, че в момента се 

проектират и са възложени за из-

пълнение нови екологични мерки 

за съществуващото трасе през 

Кресненското дефиле. Според него 

отсечката може да бъде завършена 

и с национално финансиране от тол 

системата, а средствата в този 

програмен период да бъдат прена-

сочени. „Например към АМ „Европа“ 

заедно с жп отсечката, което ще е 

доказателство за интегрирания и 

комплесен подход при определяне и 

изпълнение на транспортните про-

екти. Първият участък от магис-

тралата до Калотина предстои да 

бъде завършен през тази година“, 

добавил Николай Нанков.

Зам.-министърът е посочил 

още, че идеята за разширяване на 

АМ „Тракия“ между София и Пловдив 

не е изоставена. Предстоят гео-

ложки проучвания на трасето.
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Обектът ще бъде предложен за финансиране от бъдещата 
ОП „Транспортна свързаност 2021 - 2027“

петък, 8 май 2020 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

В Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) бяха 

отворени офертите в 

тръжната процедура за 

избор на изпълнител на 

тунела под Шипка. Об-

ществената поръчка за 

проектиране и строител-

ство предвижда изгражда-

нето на участък с дължина 

10,553 км. От тях 7,6 км 

са ново строителство, а 

2,9 км са реконструкция 

на съществуващия път I-5 

Габрово - Казанлък. Пред-

вижда се изграждане на 

5 тунела с обща дължина 

4,011 км. Съоръжението 

под Шипка ще е 3,22 км. 

Останалите 4 тунела са 

по-малки – съответно 

171 м, 240 м, 90 м и 290 м. 

Ще бъдат изградени още 

6 моста и 1 подлез, 12 бр. 

армирани насипи, една 

стоманобетонова подпор-

на стена, една стоманобе-

тонова укрепителна сте-

на и т.н. Индикативната 

стойност на поръчката е 

267 225 010 лв. без ДДС.

От АПИ съобщиха, че 

отворените оферти са 

общо 7. Те са на:

- „Дуйгу Мюхендислик 

Иншаат Туризм Дъш Тиджа-

рет Ве Санайи Лимитед 

Ширкети“ ООД;

- ДЗЗД „Консорциум 

„ПСВТ“ с участници „Пътни 

строежи – Велико Търново“ 

АД, „Хидрострой“ АД и „Пъ-

тинжеренигстрой-Т“ ЕАД;

- „Колин Иншаат Туризм 

Санайи Ве Тиджарет“ АД;

- Обединение „Шипчен-

ски Проход“, съставено от 

„Трейс Груп Холд“ АД и „Алве 

Консулт“ ЕООД;

- ДЗЗД „Тунел Шипка“ с 

партньори „Доуш Иншаат 

Ве Тиджарет“ АД, „Виа Кон-

структ Груп“ ЕООД и „Виа 

План“ ЕООД;

- Обединение „Геопът 

Шипка“, в което са „Гео-

строй“ АД и „Пътстрой - 

92“ АД;

- „Чайна Комюникейшън 

Кънстракшън Къмпани“ 

ЛТД.

Срокът за изпълнение 

на строително-монтажни-

те работи е 1280 календар-

ни дни, или близо 3 години и 

половина. 

В АПИ бяха отворени и 

офертите за избор на из-

пълнител на строителен 

надзор при проектирането и 

строителството на тунел 

под Шипка. Индикативната 

стойност на поръчката е 

6 243 600 лв. без ДДС. Общо 

6 са кандидатите в тръж-

ната процедура:

- Обединение „Консул-

танти Шипка 1“ с учас-

тници „3TI Progetti Italia 

– Ingegneria Integrata S.p.A, 

„Пи Ес Консулт” ЕООД и 

„Контпас“ ООД; 

- „Инфра Инвест Шип-

ка“ ДЗЗД с партньори „План 

Инвест Пловдив“ ЕООД, 

„Инфра контрол“ ЕООД, „Ин-

фрапроект консулт“ ЕООД 

и „Метроконсулт БГ“ ЕООД;

- ДЗЗД „Консултанти 

Габрово/Шипка“, съставе-

но от „СТРОЛ – 1000“ АД и 

„Инфрам“ АД;

- ДЗЗД „Пътконсулт 

2000 Три Ес Ирд“, в кое-

то са „Пътконсулт 2000“ 

ЕООД, „Три Ес“ ЕООД и „ИРД 

инженеринг“ С.р.л.;

- ДЗЗД „Трансконсулт-

Свеко“ с участници „Тран-

сконсулт-БГ“ ООД и „Свеко 

Енергопроект“ АД;

-  „Шипка  ПИИ-SGS 

2020“, съставено от „Път-

инвест-инженеринг“ АД, 

„СЖС Чехия“ ООД и „Гар-

нетс БГ“ ООД.

Тунелът ще се намира 

на 1 км западно от прохода 

Шипка и на 1 км източно 

от връх Малуша. Северна-

та му част ще бъде в об-

ласт Габрово, а южната - в 

област Стара Загора. Той 

ще бъде с по две ленти за 

движение и водещи ивици, 

както и с два тротоара. 

Съоръжението ще е възло-

ва точка при движението 

в посока север – юг и чрез 

него ще се осъществява 

преминаването през Ста-

ра планина в централната 

част на България. Основни-

те транспортни направле-

ния, които ще обслужва, 

са: Русе – Велико Търново 

– Шипка – Стара Загора – 

Свиленград (Маказа) и Оря-

хово – Севлиево – Шипка – 

Стара Загора – Свиленград 

(Маказа).

„Предвижда се проек-

тът „Проектиране и стро-

ителство на обект: „Об-

ход на гр. Габрово от км. 

20+124,50 до км. 30+673,48, 

включително тунел под 

връх Шипка“ да бъде пред-

ложен за финансиране от 

бъдещата Оперативна 

програма „Транспортна 

свързаност 2021 – 2027“, 

съобщават още от АПИ.

Дадоха ход на ремонт-

ните дейности в платно-

то за Варна на стомане-

ния виадукт при 35-и км 

на АМ „Хемус”, който не е 

обновяван от изграждане-

то му през 80-те години на 

миналия век. От Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

информираха, че изпълни-

телят „Автомагистрали” 

ЕАД ще работи мобили-

зирано, за да може стро-

ителните дейности да 

приключат до средата на 

септември.

Проектът включва 

нови хидроизолация, от-

водняване, асфалтова на-

стилка, ограничителни 

системи и маркировка. 

Предвидена е подмяна на 

дилатационни фуги, лаге-

ри, усилване на връзките 

на стоманената конструк-

ция, антикорозионна защи-

та на съоръжението и др.

От АПИ съобщиха още, 

че на АМ „Хемус“ продъл-

жават ремонтите на ви-

адукта при 19-и км край 

с. Потоп и на тръбата за 

София на тунел „Витиня”.

Снимка в. „Строител“
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Работим по модела за финансиране на изпълнението на нова национална стратегия за саниране          

Александър Георгиев, изп. директор и зам.-председател на УС на „Фонд мениджър на          

Мирослав Еленков

Г-н Георгиев, какво пред-

ставлява Фонд на фондовете, 

колко средства управлява и как 

ги инвестира?

Името Фонд на фондовете 

е залегнало в Европейски регла-

мент №1303 от 2013 г., в който 

е разписан и определен начинът 

на управление на средствата 

от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. Точ-

но там е дадено и понятието 

какво е Фонд на фондовете и 

какво прави той. Има такива и 

в други държави, като някои от 

тях се управляват от местните 

банки за развитие, а други, как-

то в Словакия и България – от 

управляващо дружество. През 

2015 г. нашето правителство 

взе решение да създаде „Фонд 

мениджър на финансови инстру-

менти в България“ ЕАД, който е 

национална промоционална ин-

ституция. 

В България постъпват сред-

ства от европейските фондове 

и те се разпределят по различ-

ни оперативни програми. Една 

част отиват за безвъзмездни 

плащания, а друга за така наре-

чените финансови инструмен-

ти. Именно последните се упра-

вляват от Фонд на фондовете. 

По смисъла на Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове финансовите инстру-

менти са основно четири. 

Първият и най-известен е кре-

дитът. Разликата от обикнове-

ния е, че целта на този с наше 

участие е да преодолее различ-

ни пазарни несъвършенства при 

финансирането на предприяти-

ята – тоест, там където банко-

вите институции не желаят да 

инвестират, защото е рисково 

и няма достатъчно гаранции, 

че проектът ще бъде изпълнен, 

а в същото време той е необ-

ходим на обществото. Тук се 

намесват средствата, които 

управляваме. Предоставяме на 

банките публичен ресурс с цел 

да бъде основна част по кредит, 

който иначе не биха отпуснали, 

и това им дава увереност да 

добавят частни средства и в 

крайна сметка проектът да се 

осъществи. 

Могат да се посочат много 

примери, особено в сектор „От-

падъци“, тъй като той не е осо-

бено желан. Там има специфични 

обекти, които се изграждат и 

не могат да бъдат приети за 

обезпечение, и това затруднява 

финансирането. 

Вторият инструмент са 

гаранциите. Те имат роля по 

отношение на управлението на 

риска пред банкови и небанкови 

институции, които кредитират 

със собствени средства обла-

сти, в които нямат достатъч-

на увереност да го правят. Ние 

даваме сигурност, че ако креди-

тополучателят спре да плаща 

по договора, ще покрием голяма 

част от загубата на банката. 

Третият тип финансов ин-

струмент са капиталовите ин-

вестиции, тоест ние предоста-

вяме ресурс на фонд мениджъри, 

които се явяват наши посредни-

ци. Те учредяват инвестиционни 

фондове, чрез които участват в 

капитала на компании. 

Последният вид са така на-

речените квазидялови инстру-

менти. Те са съчетание между 

кредит и капиталово участие. 

Тоест финансовите посредници 

могат да предоставят ресурс 

под формата на заем на дадена 

компания, като при определени 

условия този ресурс се преофор-

мя като капитал и нашият Фонд 

мениджър става съдружник в 

компанията, на която е предос-

тавен ресурсът. Тук трябва да 

отбележа, че нашата помощ е 

предназначена изцяло за сто-

пански субекти – фирми, общини, 

сдружения. Целта е чрез финан-

сиране на компании да съхраним 

човешкия капитал чрез запаз-

ване и създаване на заетост и 

по-този начин да помагаме и на 

гражданите. Управляваме 1,218 

млрд. лв., чийто източник са че-

тири оперативни програми – ОП 

„Регионално развитие“ (ОПРР), 

ОП „Иновации и конкурентоспо-

собност“ (ОПИК), ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ ( ОПРЧР), 

ОП „Околна среда“ (ОПОС). През 

следващия програмен период ще 

бъдат предоставени още сред-

ства, като очаквам значително 

да увеличим броя на финансира-

ните проекти. Това ще е в пол-

за на всички – на обществото 

заради създаването на повече 

работни места и на държавата, 

която ще събира повече данъци. 

Как всъщност работи Фон-

дът на фондовете?

Ресурсът от оперативните 

програми пристига при нас по 

силата на подписани споразу-

мения с Управляващите органи 

на всяка оперативна програма. 

В тях е регламентирано как-

во трябва да прави Фондът и 

как трябва да ги управлява, за 

да може да изпълни целите на 

конкретната програма. От 

тази гледна точка имаме цели 

за въздействие на финансовия 

пазар. Възлагаме ресурса си на 

професионални компании или фи-

нансови институции, които го 

управляват и предоставят под 

формата на различни парични 

продукти на крайния получател. 

Всъщност тези посредници уп-

равляват средствата ни. Ние ги 

избираме чрез открити процеду-

ри по Закона за обществените 

поръчки. Понякога получаваме 

критики от професионалните 

среди, че се бавим, но всъщност 

ние стриктно следваме закона, 

а за съжаление понякога проце-

дурите траят между 6 и 12 ме-

сеца. 

Кой е най-успешният Ви 

продукт, който управлявате?

Най-бързо реализираните 

проекти са по ОПРР. Около 55% 

от целия ни ресурс отиват за 

инфраструктура. Средствата 

са разпределени в три фонда за 

градско развитие. Те се упра-

вляват от два наши посредни-

ка – Фонд за устойчиви градове 

и Регионален фонд за градско 

развитие. До момента по опе-

ративната програма има до-

говорени 31 проекта на обща 

стойност близо 87 млн. лв. 80% 

от парите, които предоставят 

тези наши посредници, отиват 

за строително-монтажни дей-

ности. Нека дам няколко при-

мера какво е направено и какво 

предстои. Сред интересните 

проекти е парк „Възраждане“ в 

София, финансиран с 10 млн. лв. 

Ще спомена, че той беше отли-

чен с награда в Брюксел именно 

за използването на финансови 

инструменти. Други интерес-

ни задания, реализирани с наша 

подкрепа, е ремонт на Драма-

тичния театър в Димитровград 

с малко над 2 млн. лв. Миналата 

година открихме обновената 

Клиника по изгаряния и плас-

тична хирургия на „Пирогов” с 

финансова подкрепа в размер 

на 6,5 млн. лв., предоставили 

сме ресурс за обновяването на 

предгаровото пространство в 

Габрово, както и за рехабилита-

цията на автогарата в Плевен. 

По отношение на градската 

среда със средства от Фон-

да на фондовете се обновяват 

зооопарковете в Стара Загора 

и Варна, централният площад 

и главната улица на Плевен, 

изпълнява се реконструкция 

на рибарското пристанище 

„Карантината“ във Варна. При 

културната инфраструктура с 

ресурс, предоставен от нас, се 

финансират мерки за енергийна 

ефективност на културния дом 

„Лукойл Нефтохим“ в Бургас, 

културния дом в Димитровград, 

театрите в Кюстендил и Варна, 

историческия музей във Велико 

Търново. Чрез нашата подкрепа 

се изграждат и индустриални 

зони. По отношение на спорт-

ната инфраструктура сме оси-

гурили средства за строител-

ството на спортен комплекс 

„Владислав Варненчик“ във Ва-

рна. Като допустими проекти 

имаме такива за изпълнение на 

мерки за енергийна ефектив-

ност в студентски общежития 

в НСА и НАТФИЗ. Подкрепили сме 

и реконструкцията на обекти 

от национално-културно значе-

ние, като Кремиковския мана-

стир, Античната вила „Армира“ 

край Ивайловград, Долината на 

тракийските царе край Казан-

лък, античната част на Пловдив 

и редица други. 

По ОПРЧР сме предоставили 

159 кредита за 3 млн. лв. на край-
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         на сгради до 2050 година

         финансови инструменти в България“ ЕАД:

ни получатели, като тук следва 

да се има предвид, че кредити-

те са малки - до 50 хил. лв. По 

отношение на ОПОС ресурсът, 

които управляваме, е разделен 

на две приоритетни оси – „От-

падъци“ и „Води“. 225 млн. лв. са 

за инвестиции във ВиК секто-

ра, насочени към обновяване на 

мрежи и изграждане на пречис-

твателни станции. Този ресурс 

е предназначен под формата на 

кредити да осигури минимално-

то самоучастие на ВиК опера-

торите в планираните големи 

инвестиции чрез безвъзмездни 

ресурси от европейските фон-

дове и националния бюджет. 

Вече имаме подписани догово-

ри с ВиК Русе, очакваме таки-

ва за Смолян, Кърджали, Враца 

и Стара Загора. Общо за този 

програмен период целта ни са 

дейностите на 16 ВиК опера-

тора. Посредникът ни в сектор 

„Води“ е ЕБВР. Стремежът е с 

общи усилия да мобилизираме 

използването на 500 млн. лв. 

Имаме ангажимент да реали-

зираме финансов инструмент 

и в сектор „Отпадъци“, като 

трябва да инвестираме малко 

над 50 млн. лв. По ОПИК упра-

вляваме около 450 млн. лв., като 

средствата основно са концен-

трирани за дялови инвестиции в 

собствеността на компаниите 

и по този начин се оказва под-

крепа. Тук трябва да организира-

ме 6 фонд посредника, които ще 

разполагат с ресурс от близо 

300 млн. лв.

Представихте антикри-

зисни мерки в подкрепа на биз-

неса. Разкажете ни малко по-

вече?

Основното, което искам 

да подчертая, е, че след като 

оперираме в сферата на сто-

панския живот, ние не може да 

въздействаме пряко върху това 

да подпомогнем доходите на 

гражданите. Нашата надежда 

е, че подпомагайки бизнеса, ще 

успеем да запазим работните 

места. А във фазата на въз-

становяване - да увеличаваме 

техния брой и да подобряваме 

икономиката ни. Задачата ни е 

да създаваме такива финансови 

продукти, които да предлагат 

финансиране на бизнеса при 

изключително изгодни условия. 

Моето лично мнение е, че той 

може да бъде подкрепян чрез 

възвращаеми средства, но не и 

безвъзмездно. Идеята на това 

да правиш бизнес е в добрите 

години да генерираш резерви, 

които да ти помогнат да прео-

долееш именно такива моменти. 

Фонд на фондовете работи 

активно, за да представи мерки 

за справяне с икономическите 

последствия от безпрецедент-

ната криза с общественото 

здраве. При текущите извънред-

ни обстоятелства насочваме 

усилията си приоритетно в три 

направления, които считаме, 

че ще имат силен положителен 

ефект и ще подпомогнат бързо-

то възстановяване на икономи-

ката.

На първо място структу-

рираме изцяло нов гаранционен 

продукт за ликвидна подкрепа 

на малки и средни предприятия, 

развиващи дейност в различни 

сектори, включително и в тези, 

които ще са най-засегнатите 

от кризата, като например ту-

ризъм, транспорт, търговия и др.

Фонд на фондовете ще пре-

достави на банките гаранции на 

стойност 160 млн. лв., с които 

ще се обезпечи портфейл от 

нови кредити в размер до 850 

млн. лв. в рамките на настояща-

та година.

Те ще послужат предимно 

за оборотни средства, но не 

изключваме и инвестиционни-

те проекти. Говорим за дълго-

срочни заеми до 10 години като 

временна мярка за подпомагане 

на предприятията в периода на 

икономическа несигурност и ряз-

кото свиване на дейността им.

Целта ни е парите да бъдат 

предоставени без допълнителни 

административни тежести за 

кандидатстващите фирми при 

най-облекчени условия. Обмисля 

се възможността да са безлих-

вени за предприятия, запазващи 

заетостта, която са имали пре-

ди настъпване на кризата.

В допълнение се предвижда 

удължен гратисен период по 

главницата, както и възмож-

ност за такъв по лихвите за 

периода на кризата, което се 

обсъжда с отговорните инсти-

туции.

На второ място Фонд на 

фондовете има вече действа-

ща програма за подпомагане на 

самонаети лица и малки стар-

тиращи предприятия с много 

кратка или почти никаква биз-

нес история, включително таки-

ва, създадени от уязвими групи 

(хора с увреждания, младежи до 

29 години, безработни над 6 ме-

сеца).

Това е инструмент за пре-

доставяне на кредити с облек-

чени условия, включително без 

обезпечение, на целеви групи 

крайни получатели, които обик-

новено нямат достъп до банково 

финансиране поради липсата на 

кредитна история. Целта на ин-

струмента е запазване на зае-

тостта чрез подкрепа на малки 

частни бизнеси, включително и 

такива от самонаети лица.

Наличният към момента ре-

сурс за тази мярка е общо 24 

млн. лв. с възможност за пре-

доставяне на допълнителни 

средства при бързо изчерпване 

на ресурса. Инструментът е 

действащ и кредитите се пре-

доставят през нашите финан-

сови посредници с капацитет 

и клонова мрежа във всички 

28 области на България – ПИБ, 

Микрофонд и СиС Кредит. Пред-

приятията, които отговарят на 

условията, биха могли да полу-

чат до 50 хил. лв. кредит за обо-

ротни средства и инвестиции 

при по-облекчени условия и по-

ниски от пазарните лихви.

По линия на този инстру-

мент преговаряме с Управля-

ващия орган на ОПРЧР, като 

стремежът ни е опростяване 

на условията за кандидатства-

не, разширяване на обхвата на 

фирмите, които биха могли да 

получат финансиране, както и 

възможността за предоставяне 

на безлихвени кредити. 

На трето място работим за 

увеличаване на гъвкавостта на 

останалите си инструменти, 

които вече са на пазара. Ресур-

сът в сферата на рисковите 

инвестиции чрез дялове в стар-

тиращи и иновативни предпри-

ятия, който е наличен на пазара, 

възлиза на 150 млн. лева. Този 

инструмент е предназначен за 

подкрепа на компании с потен-

циала да подпомогнат бързото 

възстановяване на икономиката 

след кризата, особено в ключо-

вите сфери на иновациите и 

дигитализацията, както и на 

инвестиции във високи техноло-

гии, като био- и нанотехнологии, 

мехатроника, чисти и информа-

ционни технологии, фармация, 

финтех, където това може да 

донесе добавена стойност. С 

оглед на факта, че стартира-

щите и бързорастящите фирми 

са подложени на предизвикател-

ства, които не са били предви-

дими досега, усилията на Фонд 

на фондовете са ориентирани 

основно към ускоряване на ин-

вестициите и облекчаване на 

условията.

В допълнение Фонд на фондо-

вете ще продължи както и досе-

га да финансира общини и други 

проекти, насочени към облаго-

родяване на градската среда, с 

ресурс от 418 млн. лв., наличен 

през фондовете за градско раз-

витие. Тази подкрепа в помощ на 

българските общини за инфра-

структурни проекти, спортни 

съоръжения, културни и турис-

тически обекти, развитието 

на икономически зони е ключова 

за икономиката в момент на 

криза предвид липсата на ал-

тернативи за пазарно финанси-

ране. Стремежът е обхватът 

на този инструмент да бъде 

разширен в посока на възмож-

ност за оборотно финансиране, 

включително и към най-засегна-

тите сектори от кризата, като 

туризъм и транспорт.

Според Вашето лично мне-

ние какви още мерки трябва да 

се предприемат, за да се спра-

вим с рецесията?

Отново ще спомена, че за 

бизнеса най-адекватни са дълго-

вите мерки чрез предоставяне 

на ресурс. С него трябва да си 

купим време. Тоест държавата 

да направи така, че тази огро-

мна финансова тежест, която 

ще се стовари върху бизнеса, 

да бъде разпределена във вре-

мето. Това значи в момента 

да помогнем на компаниите да 

поемат предизвикателството 

от финансова гледна точка, а 

после тези средства да бъдат 

връщани в дълъг период от вре-

ме, когато ще бъдат генерирани 

приходи и обслужването на та-

кива задължения няма да бъде 

проблем.

Как бихте си сътрудничили 

с Камарата на строителите в 

България (КСБ)?

С КСБ може да си сътруд-

ничим по много линии. Финан-

совите инструменти са пред-

назначени за съзидание, а то 

означава изграждане. Казах, че 

голяма част от ресурса, който 

идва от ОПРР, е предназначен 

за строително-монтажни дей-

ности, тоест подкрепяме стро-

ителния бизнес. Това е едната 

линия на разсъждение. Поглеж-

дайки в бъдещето, имаме един 

огромен неразрешен проблем, 

който е свързан с преработка-

та на строителни отпадъци от 

разрушения на големи обекти. 

Сега липсват съоръжения за 

такива дейности. В следващия 

програмен период това ще е 

залегнало сериозно в оператив-

ните програми и цел на ОПОС 

ще бъде да разреши казуса. Ще 

се предоставят нисколихвени 

кредити за изграждането на 

фабрики за рециклиране на от-

падъчни и производство на нови 

материали за строителството. 

Друга сфера, в която може 

да обменим идеи, е дигитализа-

цията на строителния бизнес. 

Участваме и в разработването 

на национална стратегия за са-

ниране на сгради до 2050 г. Про-

ектът на документа е готов, но 

предстоят редица одобрения. 

Приносът на Фонда на фондове-

те е в създаването на модела 

за финансиране на дейностите 

по саниране. Можете да се досе-

тите, че предлагаме използва-

нето на финансови инструмен-

ти, които да провокират както 

включването на ресурсите на 

много финансови институции, 

така и на усилията на собстве-

ниците на сгради, които да пре-

ценят, че си струва. Очаквам 

силен интерес към дейностите 

по изпълнение на Стратегията 

от членовете на Камарата на 

строителите в България.

Откриване на обновената Клиника по изгаряния и пластична хирургия на 

„Пирогов” 

Ръководството на Фонда представи антикризисни мерки за бизнеса в Министерския съвет
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След него думата взе 

изп. директор на Камара-

та на строителите в Бъл-

гария Валентин Николов, 

който напомни, че преди 

около месец КСБ е изпра-

тила обръщение към ин-

ституциите и общество-

то с апел да не се спира 

строителството. „Щаст-

лив съм да кажа, че тога-

ва бяхме чути. Сега дой-

дохме с един по-различен 

апел. Не просто да не се 

спира строителството, 

а да се набележат мерки 

за излизане от кризата 

в икономически аспект“, 

каза Николов. Той заяви, че 

строителството е един 

от най-важните фактори, 

които задвижват цялата 

икономика на страната. 

Изп. директор на Камара-

та допълни, че е участвал 

във видео конферентна 

среща с изпълнителните 

директори на строител-

ните федерации на 20 ев-

ропейски държави, членки 

на FIEC, по време на която 

всички са изразили също-

то мнение по отношение 

на значението на строи-

телния отрасъл за иконо-

миката. „Дори ще споделя, 

че английските колеги в 

своето изказване използ-

ваха израза – 

„За да се излезе от иконо-

мическата криза, е необхо-

димо строително цунами!“, 

посочи Валентин Ни-

колов.  Той сподели,  че 

ръководството на Кама-

рата на строителите 

в България стъпва и на 

философията на колеги-

те си от Франция - „Ако 

строителството върви, 

върви всичко“. „Ние също 

така искаме да вземем и 

добрия исторически опит 

и инстинкт за оцеляване 

на германците, които, ако 

се върнем 10 - 12 г. назад, 

излязоха от икономическа-

та криза, влагайки изклю-

чително много средства 

в строителството“, под-

черта Николов. Изп. дирек-

тор на КСБ даде пример и 

с прагматизма на итали-

анците, които обмислят 

програма за саниране на 

1,2 млн. жилищни единици 

и разчитат, че това ще 

донесе заетост на над 

430 000 души. „С други 

думи, строителството 

не просто трябва да се 

запази и съхрани, но и да 

бъде двигателят на разви-

тието в следващия етап“, 

каза той.

В изказването си Ва-

лентин Николов засегна 

и темата за възстановя-

ването на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради. „Сега в цяла Ев-

ропа се готвят проекти, 

като се предвижда да се 

използва европейско и на-

ционално финансиране, а 

също така и средства от 

Европейската централна 

банка. Ние можем да по-

гледнем към програмата 

за саниране, намирайки 

се в една изключително 

благоприятна ситуация, 

защото имаме готови, 

приети и утвърдени про-

екти за 3250 сгради“, за-

яви Валентин Николов и 

допълни, че това са обек-

ти на обща стойност от 

над 1,605 млрд. лв. Той 

сподели, че КСБ е готова 

много бързо да се вклю-

чи в задвижването на 

този механизъм. „В това 

отношение Камарата е 

отправила предложение 

към Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството при 

намиране на ресурс за въз-

становяване на програма-

та да се дават обекти 

на малки и средни фирми, 

и то по не повече от два 

обекта едновременно на 

една компания“, сподели 

Николов. По думите му 

така ще се даде възмож-

ност повече строители да 

се включат в процеса на 

реализация.

Той също така опро-

верга критиките и ко-

ментарите за проблеми 

в санирането. „Имаше 

такива единични случаи, 

но техният брой на база 

на общата цифра е око-

ло 1% и проблемите бяха 

своевременно отстране-

ни“, допълни Николов. Той 

посочи, че 

програмата за енергийна 

ефективност е и много 

мощен механизъм, който 

може да противодейства 

на безработицата в стра-

ната. 

Изп. директор на Ка-

марата даде за пример 

доклад на учените от 

Българската академия на 

науките, според който 

безработицата и потреб-

лението вървят заедно. 

„Икономическите мерки, 

които трябва да се пред-

приемат, са изключително 

важни. Това, което дойдо-

хме да кажем, е, че основ-

ното и главното е ико-

номиката да заработи“, 

поясни Николов. Той още 

веднъж изтъкна, че стро-

ителният сектор е един 

от малкото, които могат 

бързо да увеличат своя 

обем на работа, стига да 

има обекти. „Една фирма, 

която е с 15 - 20 човека 

персонал, с двама или три-

ма инженери и технически 

състав, много лесно може 

да наеме нови служители, 

без да са необходими кой 

знае какви капиталови 

вложения. Следователно 

строителството може 

да нараства като гъба в 

зависимост от наличието 

на обекти и средства“, за-

яви Николов. Изп. директор 

на КСБ сподели, че в бран-

ша могат да работят как-

то висококвалифицирани 

служители, така и средно 

и ниско квалифицирани, 

което в този труден мо-

мент е от голямо значе-

ние за страната.

Николов каза  също 

така, че едно от искания-

та на Камарата на стро-

ителите в България е да 

има по-адекватен подход 

за ценообразуването в 

сектора в съответствие 

с реалистичните стой-

ности на материалите, 

суровините и труда. „Же-

ланието ни е да се дефи-

нира не обща стойност на 

кв. м, а цени по дейности, 

за да може ценообразува-

нето да бъде по-точно и 

прозрачно. Когато неща-

та се вършат правилно 

от технологична гледна 

точка, когато се използ-

ват правилните мате-

риали и на хората, които 

работят в бранша, се за-

плащат реални заплати и 

осигуровки - целият този 

процес може да бъде много 

полезен и важен за наше-

то общество“, акцентира 

изп. директор на КСБ. 

В изказването си по 

време на брифинга Вален-

тин Николов коментира и 

изразеното в публичното 

пространство мнение да 

се спрат инфраструктур-

ните обекти в страната 

и средствата да се насо-

чат към борбата с корона-

вируса. „Обръщаме се към 

хората, които споделят 

това мнение, особено пре-

зидентите, на които бих 

казал следното – когато 

става въпрос за използва-

не на дезинфекционни пре-

парати и когато става въ-

прос за строителство на 

магистрали - нека първо 

да попитат специалисти-

те и тогава да говорят“, 

заяви Валентин Николов.

Изпълнителният ди-

ректор на КСБ сподели, че 

в България се е направило 

много за инфраструкту-

рата през последните го-

дини на база на голямото 

изоставане в миналото. 

По думите му е 

необходимо да се осигурят 

средства за ускоряване на 

големите инфраструктур-

ни проекти в страната. 

„Безобразие е 40 г. да 

не можем да завършим 

Околовръстното шосе 

на София. Остана един 

малък участък, който е 

много важен. Безобразие 

е 40 години да не можем да 

завършим магистрала „Хе-

мус“. Безобразие е да не 

можем да си осигурим път 

София - Видин, който да е 

истински, качествен, ев-

ропейски. После - защо Се-

верозападът не се развива 

достатъчно?“, акцентира 

той. Според Валентин Ни-

колов инфраструктурата 

в България винаги е била 

важна, но сега в дадена-

та ситуация става още 

по-значима. „С други думи, 

това е един голям шанс 

пред българската иконо-

мика за развитие напред 

в перспектива 10 - 15 - 20 

години и ние не трябва да 

го изпускаме“, каза още 

той. Николов завърши, че 

сега България има уникал-

ната възможност да съз-

даде условия редица евро-

пейски производители да 

се насочат към страната 

ни. 

На свой ред председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев информира, 

че към днешна дата между 

20 - 25 хиляди работници 

са се завърнали от чужби-

на. „Това, за което апели-

раме, е 

да направим така, че тези 

хора да останат да се тру-

дят в България 

и после да не се налага 

 от стр. 1
Снимки Eмил Христов и МС
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Инж. Калин Пешов, зам.-председател 
на УС на КСБ и член на ИБ:

Инж. Николай Николов, зам.-председател 
на УС на КСБ и член на ИБ:

Един голям визионер от миналия век 

беше казал, че добрата инфраструк-

тура създава богатата държава, а не 

обратното. Ние се радваме и благода-

рим на правителството на България, 

че разбира тази визия. Действително, 

както и колегата инж. Илиян Терзиев 

каза, в един голям инфраструктурен 

обект ние не сме сами. Там има дос-

тавчици на осветителни съоръжения, 

на шумозащитни стени, на вода, на 

канали. Ние работим със стоици, дори 

хиляди подизпълнители, с които сме в 

партньорски отношения. Плащаме им, 

те от своя страна на други и така 

нещата вървят. Имам един голям апел 

към опозицията и други институции, 

които ни атакуват и се опитват да 

настройват малки срещу големи, пен-

сионери срещу работещи. Не е нужно 

това нещо. Ние строим, създаваме 

продукт и тези пари също влизат при 

хората. Ние строим за Вас, оставете 

ни с труда си да заслужим това, което 

правим.

За съжаление Националната про-

грама за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради 

( НПЕЕМЖС) спря много преди панде-

мията, защото беше оплюта и обру-

гана. По нея бяха обновени над 2000 

български сгради, едропанелни. Тази 

програма мултиплицира ефекта на го-

ляма трудова заетост, на работа не 

само на строители, но и на доставчи-

ци, производители, в сферата на услу-

гите. Във всички райони, в които тя 

се извършваше, живнаха малките тър-

говци. Да не говорим за целта, която 

постигна – високата ефективност 

на сградите, които вече с минимална 

енергия се отопляват и охлаждат. Око-

ло 100 хил. строители бяха заети в нея. 

Включиха се основно малки и средни 

фирми. Тя помогна да се развият цели 

региони и отрасли.

Ако програмата се възстанови, ние 

имаме прогноза, че тези 3250 сгради, 

които са готови да стартират, кои-

то са обследвани, отново ще създадат 

заетост на 150 хил. души и ще се мул-

типлицира ефектът за половин милион 

български граждани. 

Само 1% бяха онези блокове, които 

се показаха по медиите как текат със 

сталактити и сталагмити. Ние на-

правихме проучване, което установи, 

че всички пропуски са били отстране-

ни. Но няма нито един отразен случай, 

няма предаване, което да показва как 

нещата са били оправени.

По време на срещата ни с премие-

ра Бойко Борисов коментирахме също 

така и черноморските общини, където 

може би общинските съвети трябва 

да приемат да се съкрати периодът, 

в който е забранено строителството, 

и да се увеличат дните за строител-

ство, защото Законът за Черноморско-

то крайбрежие доста ограничава тези 

дейности по общините.

да търсим чуждестранна 

работна ръка“, каза още 

той.

Инж. Терзиев сподели 

и че КСБ и фирми члено-

ве на Камарата са дарили 

над 1,2 млн. лв. за борба с 

коронавируса. 

В изказването си той 

също така благодари на 

правителството за мер-

ките, които са взети в 

началото на пандемията. 

„Най-вече, че не ни спряха 

да работим. Категорич-

но ние навсякъде полага-

ме достатъчно усилия 

по всички обекти да се 

спазват стриктно мер-

ките за безопасност на 

труда. Строителството 

предразполага работа 

на открито. При нас има 

достатъчно възможности 

да работим на смени. По 

този начин разреждаме 

работниците и имаме ми-

нимален риск от заболява-

не, но също така изпълня-

ваме задачите си“, посочи 

инж. Терзиев. 

Той коментира, че 

Камарата на строителите 

в България настоява да 

бъде променен Законът за 

защита от шума в околна-

та среда. 

„Поиска хме  съдей -

ствие от Министерския 

съвет за прецизиране на 

текстовете, така че да 

се определят децибелите, 

които се смятат за шум, 

с което да се позволи въз-

можност за работа под 

допустимите нива меж-

ду 14.00 и 16.00 ч.“, пояс-

ни инж. Терзиев. Той даде 

пример с Германия, където 

вече е разрешено да се ра-

боти и в неделя.

Зам.-министър Нанков 

посочи, че би могло да се 

подкрепи искането на Ка-

марата, особено в сегаш-

ната форсмажорна ситу-

ация, но това трябва да 

се обсъди с останалите 

ресорни министерства. 

„Една подобна промяна, 

знаете каква е процеду-

рата - трябва да премине 

през обществено обсъж-

дане“, допълни Николай 

Нанков. 

Зам.-министърът ин-

формира, че в строител-

ния бранш има над 200 000 

наети лица. „Има потен-

циал цифрата да расте и 

нагоре в зависимост от 

обемите на работа“, каза 

още Нанков. По думите 

му по време на срещата 

с министър-председате-

ля Бойко Борисов от КСБ 

са отправили молба да 

бъде поет ангажимент 

от правителството за 

бързо  разплащане от 

страна на всички пуб-

лични възложители на 

дължимите суми по об-

ществени поръчки. „Това 

включва Агенция „Пътна 

инфраструктура“, както 

и общинските админи-

страции и ведомствата, 

които имат договори 

със строителния бранш“, 

подчерта зам.-министър 

Нанков. Той информира, че 

вече е ускорен срокът на 

разплащане по сертифи-

кати, като допълни, че от 

началото на извънредно-

то положение до 30 април 

са били изплатени над 147 

млн. лв., и до дни ще бъ-

дат разплатени още 20 

млн. лв. „По този начин 

строителите ще могат 

наистина да са коректни 

към своите контрагенти 

и доставчици. Забавяне-

то е един от основните 

проблеми пред сектора. 

Част от материалите 

и доставките идват от 

страни членки на Евро-

пейския съюз и от трети 

страни, които са затво-

рили своите граници и 

производства. В операти-

вен порядък и със спосо-

бите на дипломатически-

те канали се опитваме 

да съдействаме по отно-

шение на доставките на 

материали и консумативи 

за сектора“, поясни зам.-

министърът.

Николай Нанков каза 

още, че 

строителството тряб-

ва да бъде един от при-

оритетните сектори на 

икономиката в България, 

като целта е тем-

повете на работа да се 

възстановят и да нара-

стват. 

На въпрос на журнали-

сти за визията на прави-

телството за създаване 

на условия за заетост 

в строителния бранш 

той отговори, че това 

винаги е било основен 

приоритет на кабинета 

„Борисов“ .  „Правител-

ството създава редица 

механизми в тази посока. 

Спомена се програмата 

за саниране, но не е само 

тя. Предстои реализа-

цията на много ВиК про-

екти по населени места 

в изпълнение на Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 - 2020“ и дей-

ности, които ще финан-

сираме чрез държавния 

бюджет или чрез бъде-

щия „ВиК Холдинг“. Чрез 

тях ние ще дадем доста-

тъчно работа и ще оси-

гурим необходимия обем 

от проекти за малките и 

средни строителни фир-

ми“, обясни зам.-минис-

тър Нанков. 

Николай Нанков беше 

попитан и за мнението му 

за финализирането на от-

веждащия водопровод от 

Мало Бучино до Перник. 

„Той беше изключително 

добре реализиран“, каза 

зам.-министър Нанков и 

сподели, че тече проце-

дура по отношение на 

подробния устройствен 

план и на инвестиционния 

проект на ВиК система-

та в Перник. „За ремонт 

на водопроводите в града 

по 2 от 4-те лота строи-

телните дейности се из-

вършват в момента, и то 

изключително бързо и ка-

чествено“, поясни Нанков 

и сподели, че по другите 

два лота предстои стар-

тирането на строител-

но-монтажните работи 

в началото на месеца. „В 

Перник нещата с ВиК ин-

фраструктурата вървят 

с бързи темпове и до края 

на годината ще имаме 

добри резултати по от-

ношение на вътрешната 

водопроводна мрежа“, за-

яви Нанков. 

По темата думата 

взе и изп. директор на 

КСБ Валентин Николов. 

„Представете си, че този 

водопровод не беше на-

правен, че не бяха паднали 

достатъчно валежи. Идва 

кризата с коронавируса и 

Перник остава без вода. 

Всички въпроси, които се 

задават на тази тема, са 

търсене под вола теле. 

Нашата съвест е чиста. 

Ние спасихме този град“, 

подчерта Николов.



10 КСБÑòðîèòåë петък, 8 май 2020

Емил Христов

През изминалата сед-

мица ръководството на 

Камарата на строители-

те в България (КСБ) про-

дължи да информира чрез 

националните медии за 

проблемите, които фир-

мите от сектора срещат 

в момента. Интервюта 

в радио- и телевизионния 

ефир дадоха председате-

лят на УС на КСБ инж. Или-

ян Терзиев и изп. директор 

на Камарата Валентин 

Николов.

„Когато възникна про-

блемът с епидемията, 

ние се обърнахме към об-

ществото и правител-

ството с призив строи-

телството да не спира и 

бяхме чути. Сега, когато 

за щастие се очаква из-

лизане от ситуацията по 

един или друг начин, кон-

султирайки се с нашите 

колеги в Европа, ние пре-

ценихме, че е настъпил мо-

ментът да се обърнем от-

ново към правителството 

с апел – не просто да не се 

спира строителството в 

страната, а да се набеле-

жат мерки за излизане от 

кризата в икономически 

аспект“, каза изп. дирек-

тор на КСБ Валентин Ни-

колов по време на участие-

то си в предаването „Още 

от деня” по БНТ.

Той даде пример с Да-

ния, където се насърчават 

строителните дейности, 

а в Естония се прилага ан-

тикризисен подход с оглед 

стабилизиране на бранша 

и намаляване на ефекта 

от отрицателните иконо-

мически последици. Така е 

и в Норвегия, Финландия, 

Нидерландия и др. „Това 

са неща, които винаги са 

инжектирали развитие на 

икономиката и на бизнеса. 

Именно инфраструктура-

та дава развитие“, поясни 

още изп. директор на КСБ.

Николов даде интер-

вю и за „Денят ON AIR“ 

на телевизия „Bulgaria 

ON AIR“, в което заяви, че 

всички европейски страни 

искат нов план „Маршал“. 

„Това значи строителство, 

строителство и пак стро-

ителство“, поясни той, 

като допълни, че държа-

вите по света трябва да 

разглеждат ситуацията 

днес с поглед към следва-

щите месеци, години, а 

дори и десетилетия. По 

думите му това, което 

предстои да се случи в бъ-

деще, зависи от решени-

ята и действията, които 

ще се предприемат сега.

В отговор на въпрос, 

какви са възможности-

те за противодействие 

на безработицата чрез 

строителство, той цити-

ра анализ на Института 

за икономически изслед-

вания на Българската 

академия на науките. Най-

песимистичната прог-

ноза в доклада е за 12% 

безработица в страната 

през следващите месеци. 

„Безработицата е свърза-

на и със значителен спад 

на потреблението. Дори 

и онези производства, 

които могат да работят, 

ако липсва потребление и 

хората нямат пари да ку-

пуват, то тогава те ще 

ограничат своята дей-

ност. Строителството 

влияе най-силно върху ця-

лата икономика, като се 

започне от проектанти, 

конструктори, строители, 

производители на строи-

телни материали, транс-

порт, мебелна индустрия, 

електроиндустрия, про-

изводство на асансьори 

и т.н. Когато строител-

ството работи, тези от-

расли също работят“, из-

тъкна Валентин Николов.

Според изп. директор 

на КСБ строителството 

може да приеме както ви-

сококвалифицирани спе-

циалисти, така и хора с 

по-ниска или никаква ква-

лификация. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

беше гост на сутрешния 

блок на Нова телевизия 

„Здравей, България“. В 

началото той припомни, 

че строителният бранш 

изпълнява около 15% от 

БВП, като в сектора ра-

ботят над 200 000 души. 

„Ние искаме да заработва-

ме парите си и в никакъв 

случай не желаем да сто-

им пред бюрата по труда 

и да получаваме подаяния. 

Нашият апел е да не спира 

това, което беше заложе-

но като програма в държа-

вата, и то да се изпълнява 

ритмично и навременно”, 

заяви инж. Терзиев.

Той коментира и На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради. По думите 

му обектите по програма-

та се изпълняват основно 

от малки и средни фирми 

от бранша.

Председателят на УС 

на КСБ заяви, че редица 

държави в момента тър-

сят начин да се справят 

с настоящата ситуация. 

Той даде пример как преди 

10 г. Германия е намерила 

начин да излезе от ико-

номическата криза, като 

правителството е напра-

вило инвестиции за близо 

250 млрд. евро, от които 

над половината са били за 

строителство.

Инж. Илиян Терзиев от-

говори и на въпрос, дали 

браншът ще търси начин 

да задържи завърналите 

се от чужбина работници. 

Според него е чудесно, че 

те се връщат у нас. По ду-

мите му би било много ху-

баво, ако се намери начин 

тези хора да останат в 

България. „Говорим за око-

ло 25 000 души, които са 

се прибрали“, допълни той.

Инж. Терзиев взе учас-

тие и в седмичното об-

зорно предаване „Бенов-

ска пита“ по „Канал 3“ и 

„Радио К2“. В него той за-

яви, че големите фирми в 

строителния бранш не мо-

гат да съществуват без 

малките и средни компа-

нии, които участват дей-

но в процеса на работа.

Инж. Илиян Терзиев ко-

ментира и правителстве-

ната мярката 60/40. Той 

изтъкна, че почти няма 

средна или голяма фирма 

от бранша, която да се е 

възползвала от нея.

Инж. Терзиев говори 

и за искането на КСБ да 

бъде променен Законът за 

защита от шума в окол-

ната среда. „Ние не жела-

ем да тормозим хората с 

шум, който е над дадено 

ниво. Искаме този закон 

да бъде направен така, 

че да е ясно кое е шум, 

защото първоначалната 

редакция за шума казваше 

така – всяка строително-

монтажна дейност е шум. 

Това означава, че и боя-

дисването с четка у Вас 

също е шум“, заяви инж. 

Терзиев.

В края на участието си 

председателят на УС на 

КСБ сподели и как Камара-

та и строителните фирми 

се включват в борбата с 

коронавируса. „До момен-

та КСБ и фирми членове 

на Камарата са дарили над 

1,2 млн. лв. за медицинска 

техника“, посочи той. 

Изп. директор на КСБ 

Валентин Николов даде и 

интервю за предаването 

„Хоризонт до обед“ по 

БНР. В него той информи-

ра, че едва 7% са жилища-

та у нас, които отговарят 

на съвременните изиск-

вания за енергийна ефек-

тивност. „След обстоен 

анализ, поръчан от Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството, стана ясно, 

че е необходимо да бъдат 

санирани над 700 000 обек-

та, от които 650 000 са 

еднофамилни къщи, около 

54 000 блока, общежития, 

сгради от семеен тип, об-

ществени здания и т.н. 

Малко повече от 184 млн. 

кв. м разгърната застрое-

на площ“, допълни той. По 

думите му в момента има 

подготвени 3250 проекта, 

които са одобрени и чакат 

финансиране. 

„Проблемът е толкова 

голям и толкова маща-

бен за България, че той 

не може да бъде решен с 

една програма, с един ме-

ханизъм, с една форма. Тук 

трябва да се приложи ве-

трило от програми и фор-

ми“, подчерта изп. дирек-

тор на КСБ.

„В момента около 40% 

от фирмите работят без 

промяна в ритъма“, отбе-

ляза още Николов. Според 

него строителството е 

сектор, който много бързо 

може да увеличи обема си, 

ако има работа, поръчки и 

хора. „В момента хора има 

и ние трябва да се помъ-

чим да ги задържим, сега 

ни трябват поръчки“, за-

върши той. 

Ръководството на Камарата коментира актуални за бранша теми в националните медии
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На Общото събрание на Федерацията, което ще се проведе през май, 
вицепрезидентът инж. Любомир Качамаков ще бъде издигнат за втори мандат

Емил Христов

В края на миналата 

седмица се проведе видео 

конферентна среща на из-

пълнителните директори 

на организациите, члену-

ващи в Европейската фе-

дерация на строителната 

индустрия (FIEC). В нея 

се включиха над 20 опера-

тивни ръководители, като 

Камарата на строители-

те в България (КСБ) беше 

представена от изп. ди-

ректор Валентин Николов. 

Те обсъдиха предприетите 

национални мерки заради 

икономическата и здравна 

криза, причинена от коро-

навируса, като акцентът 

се постави на въздейст-

вието на пандемичната 

обстановка върху строи-

телната индустрия. Моде-

ратор на събитието беше 

Доменико Кампогранде, 

ген. директор на FIEC. 

В началото предста-

вителите на различните 

държави направиха кратък 

преглед на мерките, при-

ети от правителствата 

им. От изнесената ин-

формация стана ясно, че 

в повечето страни няма 

прекъсване на строи-

телните дейности, но 

компаниите не работят 

на 100%. За пример бяха 

дадени Австрия, Белгия, 

Гърция, Унгария, Ирландия, 

Нидерландия и България, 

където продължават да 

се извършват СМР при 

стриктно спазване на 

предписанията за безо-

пасност. 

„В България ситуаци-

ята е сходна с тази на 

нашите европейски парт-

ньори. Въпреки че няма-

ше официална забрана за 

строителството, около 

20% от фирмите са спрели 

дейност, други 40% - час-

тично, и само около 40% 

работят пълноценно“, за-

яви Валентин Николов. Той 

допълни, че 

постъпващата информа-

ция от другите страни в 

ЕС е много ценна, 

и сподели, че е силно 

впечатлен от мерките, 

които се взимат в Ита-

лия, особено в областта 

на енергийната ефектив-

ност. 

Анализ за моментното 

състояние на сектора в 

Германия направи главни-

ят ръководител на Цен-

тралния съюз на герман-

ския строителен бранш 

Феликс Паклепа. „На близо 

85% от обектите в стра-

ната се работи, но фир-

мите извършват своята 

дейност по-бавно заради 

мерките за сигурност. 

Като цяло браншът е до-

бре, но трябва да гледаме 

и към бъдещето. Нашите 

членове имат притесне-

ния, че няма да има доста-

тъчно работа“, заяви Пак-

лепа. Според него трудно 

може да се предвиди как 

ще продължи развитие-

то на икономиката в Гер-

мания. Той посочи, че в 

началото на 2020 г. се е 

очаквал 4% ръст, но веро-

ятно тази положителна 

прогноза няма да се изпъл-

ни. „Следващите месеци 

трябва да се предприемат 

редица допълнителни мер-

ки, които да подпомогнат 

строителна индустрия“, 

завърши Феликс Паклепа.

В Чехия се изпълнява 

програма в помощ на биз-

неса, наречена „Антиви-

рус“, от която могат да се 

възползват и компаниите 

от строителния сектор. 

Фирмите трябва да от-

говарят на няколко усло-

вия, например да спазват 

стриктно Кодекса на тру-

да, служителите да не са 

в изпитателен срок, а ра-

ботодателят да изплаща 

редовно заплати и всички 

осигуровки.

Правителството в Да-

ния е предприело мерки за 

насърчаване на всякакъв 

вид строително-ремонти 

дейности, а властите в 

Естония прилагат анти-

цикличен подход за стаби-

лизиране на бранша и на-

маляване на отрицателния 

ефект върху икономиката. 

Това се реализира чрез 

увеличаване на вътрешни-

те инвестиции, като 

внимание се обръща на 

инженерната и пътна 

инфраструктура.

В Испания строител-

ството е сред първите 

сектори, който е започнал 

да работи веднага след 

бума на епидемията. В 

страната са разрешени 

всички дейности, с изклю-

чение на ремонти в сгра-

ди. 

Представителите на 

Финландия споделиха, че 

тяхната Конфедерация на 

строителната индустрия 

е поискала от правител-

ството редица мерки, 

сред които са финансиране 

на изпълняващи се жилищ-

ни обекти, реализиране на 

публични проекти, особе-

но за инфраструктурния 

сектор, и осигуряване на 

необходимия трансграни-

чен транспорт на работна 

ръка и материали.

В Унгария по-голяма-

та част от строителни-

те фирми продължават 

да изпълняват обекти в 

условията на епидемия. 

Отчита се, че въз основа 

на дейността на бранша 

и нейния интеграционен 

характер се осигуряват 

работни места на други 

производствени сфери и 

доставчици, както и вре-

менна или постоянна за-

етост на безработни в 

други отрасли. 

Според изнесената ин-

формация изпълняваните 

услуги от строителните 

компании в Ирландия се 

считат за съществени – 

някои проекти са свързани 

с преодоляването на пан-

демията, други с изграж-

дане на критична пътна 

и комунална инфраструк-

тура, като спешни елек-

трически, водопроводни 

ремонти и др.

Основното послание на 

строителната асоциация 

в Нидерландия е, че 

строителните работи 

трябва да продължат, а 

клиентите да не спират да 

планират бъдещи проекти.

В Обединеното крал-

ство ръководители на го-

леми компании от бранша 

определят влиянието на 

строителната индустрия 

като антикризисна мярка 

за рестартиране на иконо-

миката като „строител-

но цунами“. Те изразяват 

своята позиция, че това 

е един от най-сигурните 

способи една държава да 

излезе бързо от кризата.

Италия, която е сред 

най-засегнатите от коро-

навируса страни, планира 

да възстанови всички ин-

дустриални и търговски 

производствени дейности, 

както и такива, свързани 

с гражданско строител-

ство, монтаж на електри-

чески и водопроводни сис-

теми. Правителството е 

убедено, че икономиката 

може да бъде рестарти-

рана от строителството 

и в частност от енер-

гийното обновяване на 

жилищни и обществени 

сгради. Като конкретен 

пример се дава общият 

план за възстановяване 

на сектора въз основа на 

критериите за устойчи-

во строителство, разра-

ботен от Италианската 

федерация по строителна 

дейност, дървообработва-

не, добивна промишленост 

и Италианската екологич-

на асоциация. Подготвя се 

план за енергийно обновя-

ване на 1,2 млн. жилищни 

обекта, което ще осигури 

допълнителна заетост на 

430 хил. души. 

Участниците във ви-

део конферентната сре-

ща се обединиха около 

мнението, че всяка от 

държавите членки на ЕС 

е въвела различни мерки 

за преодоляване негатив-

ните икономически после-

дици, като с повечето от 

тях ще се постигне по-

бързо възстановяване от 

кризата. Обърна се вни-

мание и на Европейската 

пътна карта за отпада-

нето на мерки за ограни-

чаване на COVID-19, пред-

ставена на 15.04.2020 г. 

от Европейската комисия 

и Съвета на ЕС, която 

съдържа препоръки към 

страните за постепенно 

премахване на ограничени-

ята й за рестартиране на 

координирания живот на 

обществото и икономика-

та чрез комбинация от съ-

пътстващи мерки, като за 

строителната индустрия 

се препоръчва премахва-

не на граничния контрол 

и възобновяване на иконо-

мическата дейност със 

специален акцент върху 

доставките.

Сред точките в днев-

ния ред на заседанието 

беше и подготовката на 

Общото събрание на FIEC, 

което ще се проведе през 

май. На него вицепрези-

дентът на Европейската 

федерация на строителна-

та индустрия инж. Любо-

мир Качамаков, който е и 

председател на ОП на КСБ 

– София, ще бъде издигнат 

за втори мандат на този 

пост във FIEC. 

Валентин Николов, 
изп. директор на КСБ:

Участието ми във видео конферентна среща на 

изпълнителните директори на организациите, чле-

нуващи във FIEC, ми показа, че по-голямата част от 

проблемите, свързани с коронавируса и влиянието вър-

ху строителството, са общи. Във всички страни има 

спад на работата. В някои държави строителството 

не е спирало,  в други само за определен период от 

време, а на трети места е напълно преустановено. 

Във всяка страна са предприети еднотипни мерки 

във връзка с епидемиологичната обстановка – социал-

на дистанция, дезинфекция и т.н. По време на среща-

та изтъкнах нашия добър опит за физическото разде-

ляне на колективи. Никой от другите колеги не сподели 

подобни инициативи, но вероятно и те са предприели 

подобни стъпки. 

Така или иначе проблемите са общи и поради тази 

причина ние трябва да търсим идентични решения. 

Със сигурност ще има икономически спад, дори реце-

сия, а много затруднения се очертават да бъдат в 

дългосрочен аспект.

Представителят на Норвегия повдигна въпроса 

за публичния сектор и ресурсите, които трябва да се 

активизират и да се ускорят нещата с оглед проти-

водействие на кризата. Около тази теза се обединиха 

всички участници. В този ред на мисли съобщих, че 

КСБ си взаимодейства добре по темата с правител-

ството. 

Пред колегите от FIEC заявих още, че работим и 

в перспектива – за дългосрочните мерки, които са 

много важни. Изтъкнах пред участниците, че за нас 

е ключово увеличаването на публичния ресурс в стро-

ителството. Посочих, че на това свое виждане на-

мираме подкрепа и във френското мислене, че когато 

строителството върви – върви всичко. След това 

ние се уповаваме на историческия опит на Германия и 

на инстинкта за оцеляване на хората там, на който 

станахме свидетели по време на кризата през 2008 г. 

- 2009 г. Германия беше страната, която отдели най-

голям ресурс за строителството в публичния сектор, 

и това й помогна сравнително най-безболезнено да 

премине през трудностите тогава. 

Подчертах, че силно впечатление са ми направили 

и практическите действия на Италия, която много 

пострада. Говоря за мерките и програмите на вла-

стите там за борбата с безработицата. Например 

програмата им за енергийно обновяване на 1,2 млн. 

апартамента, която ще осигури 430 000 допълни-

телни работни места. Това е правилната посока на 

действие и България трябва да се възползва от нея. 

Подкрепям и мисленето на колегите от Норвегия, че 

най-важният въпрос е как ще излезем от кризата. 

Снимки авторът
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Инж. Димитър Костов, председател на ОП на КСБ – Добрич: 

Сред основните ни цели е създаването на младежка организация към ОП Добрич
Росица Георгиева

Инж. Костов, бихте ли 

ни разказали за себе си, как 

избрахте строителната 

професия? Коя е фирмата, 

която ръководите, и в каква 

сфера на строителството е 

специализирана?

Средното си образование 

завърших в Добрич, специал-

ност „Строителен техник“. 

Възпитаник съм на ВИАС (сега 

УАСГ). През целия си живот 

професионално съм се разви-

вал в сферата на строител-

ството, като съм заемал раз-

лични позиции в държавния и 

частния сектор. 

Фирмата, която управля-

вам, е „Костофф“ ЕООД. Зани-

маваме се с всякакъв вид СМР 

- ново строителство, ремон-

ти, метални конструкции, ВиК 

и др. Не проектираме и когато 

е необходимо, наемаме проек-

танти. За част „отопление” 

също използваме подизпълни-

тели, защото това е специ-

фична дейност от строител-

ството. 

Реализирали сме редица 

обекти в Добрич и Варна от 

първа копка до ключ. Участва-

ме в обществени поръчки за 

саниране на сгради. Работи-

ли сме по ремонти на детски 

градини и училища, жилищни 

блокове и др.

Кои от реализираните от 

Вас проекти са по-интерес-

ни?

Изпълнихме хидро- и топло-

изолацията на концертната 

зала в Добрич. Ремонтирахме 

сградата на читалището в Ге-

нерал Тошево. Във Варна сме 

работили по обекти в райони-

те „Приморски“ и „Одесос“. 

Горди сме и със санираните 

жилищни кооперации в Добрич 

на ул. „Захари Стоянов“ и пл. 

„Свобода“, както и с енергийно 

обновените от нас блокове в 

Тервел. В момента работим по 

изграждането на кравеферма. 

Имаме и редица други по-мал-

ки обекти.

Ръководите Областното 

представителство на КСБ. 

Какви са проблемите и пре-

дизвикателствата, с които 

строителите тук се сблъск-

ват? 

Невинаги обществените 

поръчки се печелят от местни 

компании. Затова по инициа-

тива на ОП на КСБ – Добрич, 

започнахме да провеждаме по-

редица от срещи с кметове-

те от областта, но с оглед 

на настоящата ситуация те 

бяха преустановени. Такива се 

осъществиха в Генерал Тоше-

во, Шабла, Крушари.

По този начин се инфор-

мираме по-добре за инвести-

ционните програми на общи-

ните и установяваме по-тясно 

сътрудничество. От друга 

страна местните власти ще 

ни опознаят по-добре и кога-

то имат строителни проекти, 

фирмите от област Добрич 

ще имат по-голям шанс да бъ-

дат предпочетени от тях. Съ-

ответно ако кметовете имат 

затруднения при реализиране 

на програмите си, ние може да 

им съдействаме. 

Какви обекти се очаква да 

бъдат изпълнени в об ласт-

та? 

В Добрич се предвижда 

разширение на депото за де-

пониране на отпадъци, като 

инвестицията е за 3 млн. лв. 

В Крушари ще се изпълнява 

цялостен ремонт на училище. 

В Генерал Тошево е заложено 

обновяване на пътна инфра-

структура и общински сгради 

в населените места. 

След като бъде отмене-

но извънредното положение, 

предвиждаме да се срещнем с 

кметовете на Добрич, Кавар-

на и Балчик, за да се запознаем 

и с техните инвестиционни 

програми. 

Изпратих писмо до ръко-

водството на КСБ, в което 

искаме съдействие по отно-

шение на това общините в 

региона да използват макси-

мално капацитета на фир-

мите от област Добрич при 

изпълнението на обществе-

ните поръчки. Това е въпрос 

на законодателство, но все 

пак в тази пандемична ситу-

ация той е от ключово значе-

ние. Така че ръководството 

на Камарата би могло да го 

постави на вниманието на уп-

равляващите. Ако фирмите от 

съответен регион работят в 

него, ще се намали движение-

то на хора от едно място на 

друго.

Минаха отчетните съ-

брания. Какви цели си поста-

вихте за настоящата годи-

на? 

При нас събранието се про-

веде още през февруари. Сред 

основните ни цели е създава-

нето на младежка организация 

към ОП на КСБ – Добрич. Ис-

каме да задълбочим сътрудни-

чеството си със следващото 

поколение строители и кога-

то те ни поставят някакви 

въпроси, ако не може да ги 

разрешим на местно ниво, ще 

ги изпращаме за разглеждане 

към централата на Камара-

та. Ще продължим и другия си 

приоритет – разширяване на 

връзките с общините от ре-

гион Добрич.

Как настоящата ситуа-

ция се отразява на строите-

лите в региона? 

Затрудненията, които из-

питваме след въвеждане на 

извънредното положение в 

страната, са свързани с вре-

мето, необходимо за преми-

наване на пропускателните 

пунктове при влизане и изли-

зане от областните градове, 

заради което се скъсява ра-

ботният ни ден. Въпреки това 

всичките ни фирми са заети 

и продължават дейност при 

строго спазване на мерките 

за безопасност в условията 

на епидемия. Засега няма се-

риозни сътресения.

Какви препоръки бихте 

дали на ръководството на 

Камарата?

Първо бих искал да бла-

годаря на ръководството на 

КСБ за изключително полез-

ната инициатива в Добрич да 

се проведе обучение по ЗБУТ. 

То събра доста участници от 

фирмите, може би 40 души. 

Заради извънредното по-

ложение се прекратиха за-

седанията на секциите към 

Камарата на строителите в 

България. Аз участвам в сре-

щите на секция „Изолации“. 

Фирми от регион Добрич имат 

желание да подпомагат рабо-

тата на тази структура на 

КСБ, да бъдат търсени и по-

лезни. Ръководството на Ка-

марата може да помисли как 

те да бъдат включени.

В какви направления от 

дейността на ОП на КСБ 

може да си сътрудничите с 

в. „Строител“? 

Аз съм начело на структу-

рата на КСБ от октомври и 

считам, че трябва да задъл-

бочим партньорството си с 

изданието. Би било добре да 

си създадем практика един 

път месечно или по-често да 

изпращаме към Вас материали 

за публикуване, които да отра-

зяват случващото се в област 

Добрич. След нормализиране-

то на ситуацията в страната 

и това ще стане факт. 
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Клод ван Рутен, президент на Световната пътна асоциация (PIARC):

Високо ценя приноса на професионалните медии като в. „Строител“

Ренета Николова

Г-н Ван Рутен, бихте 

ли се представили, а 

също и ръководената от 

Вас организация. 

Аз съм строителен 

инженер. Работил съм 23 

години в частния сектор 

първо като мениджър про-

екти, после като управи-

тел на фирма в сферата на 

технологията за напряга-

не след бетониране (Post-

Tensioning). От 1 март 

2019 г. съм пенсионер. 

През 2000 г. станах ге-

нерален директор на Бел-

гийския институт за път-

ни проучвания. Също така 

съм и почетен професор в 

Свободния университет 

на Брюксел. 

За Световната пътна 

асоциация (PIARC – Per-

manent International Asso-

ciation for Road Congress-

es) работя от 2000 г. Бях 

избран за неин президент 

за периода 2017 – 2020 г. 

През следващия цикъл 

(2021 – 2024 г.) ще про-

дължа участието си в Из-

пълнителния комитет на 

организацията в качест-

вото си на експрезидент.

PIARC е основана през 

1909 г. като нестопан-

ска и неполитическа асо-

циация. Нашата цел е да 

организираме обмена на 

знания по всички въпроси, 

свързани с пътищата и 

автомобилния транспорт. 

Дейността на PIARC 

отговаря на потребно-

стите на всички държави. 

Членовете ни са от общо 

140 страни, като сред тях 

са 124 национални комите-

та. В PIARC влизат и реги-

онални власти, колектив-

ни членове – публични или 

частни фирми, изследова-

телски институти, както 

и индивидуални членове. 

Мисията на PIARC е 

да бъде водещият между-

народен форум за анализи 

и обсъждания на пълния 

спектър от въпроси в 

сферата на транспорта, 

свързан с пътищата и 

автомобилните превози. 

Наша основна задача е и 

да идентифицираме, раз-

виваме и популяризираме 

най-успешните практики 

и да даваме най-добрия 

достъп до информация от 

различни страни. В рам-

ките на своята дейност 

Асоциацията разглежда 

потребностите на разви-

ващите се държави и на 

страните в преход в тех-

ния пълен обем. Важна цел 

на PIARC е и да определя, 

изработва и популяризира 

ефективни инструменти 

за вземане на решения по 

въпросите, свързани с пъ-

тищата и автомобилния 

транспорт. 

Асоциацията мобили-

зира експертния опит на 

своите членове. В момен-

та повече от 1200 спе-

циалисти са ангажирани 

в нашите работни групи.

Каква е Вашата оцен-

ка за развитието на 

транспорта в глобален 

план, какво показва ста-

тистиката за това и 

какви са доминиращите 

тенденции? 

Транспортът е и ще 

остане от решаващо 

значение за социализира-

нето. Той е необходим за 

хората и за стоките. Убе-

ден съм, че автомобилни-

ят транспорт ще оста-

не най-важният начин за 

придвижване, особено в 

населените територии 

на страните, дори когато 

има алтернативи за него.

Въз основа на данни-

те от статистиката на 

PIARC досега се наблюда-

ваше непрекъснат растеж 

в сектор „Транспорт“. Но 

настоящата ситуация ще 

промени това. COVID-19 

ще окаже влияние върху 

глобалната икономика и 

като резултат ще пов-

лияе и на транспорта. 

До момента преобла-

даваха няколко тенден-

ции – нов микс от видове 

транспорт, оптимизация 

вместо увеличаване на 

капацитета, надеждност 

и гъвкавост, сигурност 

на пътя и по-задълбочен 

анализ на всички аспекти, 

взети заедно – икономи-

чески, екологични и соци-

ални. 

Кои са сферите и 

страните, в които оч-

аквате да се наблюдава 

най-голямо развитие на 

сектора? 

Развитието ще се 

случва на 2 различни нива. 

Първото касае държавите 

с ниски и средни доходи, 

където достъпността 

ще остане важен въпрос. 

Колективният транспорт 

също е от решаващо зна-

чение в големите населе-

ни райони на тези страни. 

На второто ниво са 

по-развитите държави, в 

които приоритет ще бъде 

ефективното и оптимизи-

рано използване на инфра-

структурата. В този сми-

съл съществуват големи 

очаквания по отношение 

на свързания и автомати-

зиран транспорт, а също 

и за намаляване на броя на 

произшествията.

Но е ясно, че в много 

страни ще се наблюдава 

комбинация от различни 

проблеми.

Какви са основни-

те предизвикателства, 

пред които се изправя 

сектор „Транспорт“, как 

се справяте например с 

хиперактивните „зелени” 

организации, които в на-

шата страна, а предпо-

лагам и в редица други, 

блокират ключови ин-

фраструктурни пътни 

проекти? 

В много държави към 

икономическите аспекти 

на критериите за инвес-

тиции в инфраструкту-

рата бяха добавени и еко-

логичните, и социалните 

фактори. Разпределение-

то на относителната 

тежест на тези различни 

показатели при опреде-

лянето на комплексната 

оценка наистина се  влияе 

повече от политически 

решения в различни на-

правления. Възможно е, 

разбира се, да се случи 

някои „зелени” организа-

ции да оказват по-голям 

натиск по отношение на 

някои проекти, но Вие раз-

бирате, че от позицията, 

която заемам, не мога да 

отсъждам дали този на-

тиск е правомерен или не.

Според мен най-добри-

ят начин за справяне с 

този вид ситуации е да се 

приложи многокритериен 

анализ, при който всич-

ки елементи да бъдат 

обективизирани. Това не 

би могло, разбира се, да 

предотврати вземането 

на необосновани полити-

чески решения, но ще до-

принесе за показването 

на всички фактори, имащи 

реално влияние. 

Взаимният обмен на 

добри практики, което 

е основната дейност на 

PIARC, със сигурност ще 

помогне на заинтересо-

ваните страни в Бълга-

рия да се справят с тези 

деликатни проблеми. Ние 

също ще следим с интерес 

какви решения ще бъдат 

взети.

Къде е мястото на 

сектора с оглед на така 

наречената Зелена сдел-

ка, обявена от ЕК? 

По тази тематика е 

по-добре да се допитате 

до Конференцията на ев-

ропейските директори в 

пътната инфраструкту-

ра (CEDR). PIARC е све-

товна организация, до-

като CEDR е регионална, 

фокусирана основно върху 

Европа. Между нас и CEDR 

съществува Меморандум 

за разбирателство, което 

потвърждава добрите ни 

взаимоотношения. Почти 

всички държави от Евро-

па, членуващи в нашата 

организация, са членове и 

на CEDR.

Понастоящем нашите 

технически комитети 1.4. 

„Климатични промени и 

устойчивост на пътните 

мрежи“ и 3.4. „Устойчи-

вост на околната среда в 

пътната инфраструктура 

и транспорта“ в рамките 

на новия ни Стратеги-

чески план 2020 - 2023 г. 

проучват въпроси, близки 

по същество с Вашия. Ин-

формация от тези анализи 

сме предоставили на на-

шия уебсайт www.piarc.org. 

Базирайки се на очак-

ванията на нашите чле-

нове и по-конкретно на 

представителите на 

правителствата, устой-

чивостта и промените в 

климата са определени в 

плана като пресичащи се 

приоритети, които тряб-

ва да бъдат включени в на-

шите работни програми. 

България  има  На -

ционален комитет към 

Световната пътна асо-

циация отскоро. Как ра-

ботите с българските си 

колеги? 

България е сред най-

старите членове на Све-

товната пътна асоциа-

ция. Тя се е присъединила 

към PIARC в годината, ко-

гато организацията е съз-

дадена – още през 1909 г., 

и никога не е престава-

ла да бъде неин активен 

член. 

През 2018 г. осъщест-

вихме активна комуника-

ция с нашите български 

колеги във връзка със съз-

даването на Национален 

комитет в страната Ви. 

Той беше учреден от Бъл-

гарския форум за транс-

портна инфраструктура 

(БФТИ) и по-конкретно – 

от проф. д-р инж. Николай 

Михайлов и д-р инж. Иван 

Кацаров, с които работи-

хме много ефективно и в 

дух на сътрудничество. 

Националният комитет 

на България беше учреден 

през октомври 2018 г. по 

време на официална цере-

мония в Йокохама, Япония, 

където се проведе наши-

ят годишен съвет. 

БФТИ ни подпомага в 

комуникацията с пътната 

администрация на Бълга-

рия и също така е много 

активен в организацията 

на национални събития, 

като например Годишна-

та национална конферен-

ция в Несебър, която ние 

подкрепяме. 

Освен това имаме на-

мерение да организираме 

едно събитие в България, 

на което да съберем всич-

ки европейски национални 

комитети на PIARC. Тази 

идея беше презентирана 

и подкрепена от предста-

вителя на националните 

комитети Саверио Пал-

кети. 

Нашите български ко-

леги участват и в срещи-

те на съвета на PIARC, и 

в гласуването, като така 

осигуряват представи-

телство на пътната ад-

министрация на България 

на международно ниво. 

Както споменах, PIARC 

разполага с множество 

документи на различна 

тематика. В тази връзка 

мога да заявя, че ние сме 

напълно отворени към 

идеята нашето онлайн Ръ-

ководство за пътна безо-

пасност (https://roadsafety.

piarc.org/en) и други доку-

менти да бъдат преведе-

ни на български език. 

Вашата медия би мо-

гла да бъде проводник и да 

насърчи българските ни 

колеги да се възползват 

пълноценно от познанията 

и опита на PIARC по въпро-

сите, свързани с пътната 

инфраструктура. 

Ние сме професио-

нално издание на българ-

ските строители, какви 

според Вас са мястото и 

ролята на професионал-

ните издания?

Въз основа на опита 

ми в PIARC, но също и в 

изследователския инсти-

тут аз високо ценя при-

носа на професионалните 

медии като в. „Строител“. 

Целта на PIARC е да раз-

пространява знания и да 

обменя добри практики. 

Няма съмнение, че специа-

лизираните издания игра-

ят ключова роля за полу-

чаването на информация, 

за случващото се в света 

както в публичния, така и 

в частния сектор.

Нещо повече, винаги 

съм вярвал, че носителят 

на иновациите е частни-

ят сектор. В този смисъл 

професионалните медии 

имат решаващо значение 

за представяне на инова-

ции, идващи от различни 

източници. 
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Красен Станчев, икономист, съосновател и бивш директор на Института за пазарна икономика:  

В строителството стойностите и работните места под риск са нетривиално високи – 4,8 млрд. лв. и 200 хиляди работещи

Елица Илчева

Г-н Станчев, преди 

месец Вие изчислихте, че 

дневните преки загуби в 

българската икономика 

заради борбата с коро-

навируса възлизат на 

50 млн. лв., което озна-

чава, че целият фискален 

резерв на България ще 

бъде изчерпан за 140 дни. 

Каква е ситуацията към 

момента?

Тогава, т.е. първата 

седмица след 13 март, 

доколкото можеше да се 

сметнат, загубите за ико-

номиката като цяло бяха 

наистина толкова на ден. 

Когато се появиха и нови 

фактори – като блокаж на 

граници, населени места, 

отложени доставки от 

чужбина, загубите се удво-

иха. Към края на април те 

са около 100 млн. лв. на ден.

Ако това положение се 

запази и ако се предположи, 

че всички те се покриват 

от фискалния резерв на 

правителството, резер-

вите като един вид касова 

наличност на икономиката 

биха се изчерпали за 50, а 

не за 140 дни. 

Последните новини 

от министъра на финан-

сите са за 4,5 млрд. лв. 

ресурс за подпомагане и 

справяне с кризата през 

8 инструмента. Доста-

тъчно ли е това и каква 

ефективност очаквате?

Това са около 4% от 

предполагаемия БВП за 

2020 г. Но днес положение-

то изглежда по-тежко от 

тази стойност. С колеги 

предполагаме, че рецесия-

та ще е по-дълбока – около 

7% от БВП. 

Подобни са прогнозите 

и на Института за ико-

номически изследвания на 

БАН (в най-песимистичния 

им сценарий), и на Уникре-

дит Груп. Последните из-

глеждат много достовер-

ни. Дори да се предположи, 

че тези 4,5 млрд. лв. ще бъ-

дат разпределени бързо и 

перфектно, а това просто 

не може да се случи, сред-

ствата не са достатъч-

ни и не може да се очаква 

ефективност в смисъл на 

компенсиране на загубите 

за икономиката.

Под ефективност може 

да се разбира и че ресур-

сът ще отиде при най-

нуждаещите се. Но първо 

бяха предвидени седем, 

след това 16, а накрая – 21 

отрасъла. Практически 

всички.

Ефективно би било ре-

сурсът да бъде насочен 

към отрасли, които поддър-

жат или ще изтеглят ико-

номиката от спада. Но пък 

би било крайно субектив-

но правителството или 

който и да е да преценява 

дали бенефициенти тряб-

ва да са ресторантите 

или електроцентралите. 

Между другото, спадът в 

продажбите на електри-

чество е повече от 10%. 

От АИКБ поискаха 

мярката 60/40 да бъде 

коригирана на 60/0. Какво 

мислите за това предло-

жение и защо тази въз-

можност, дори и след на-

правените вече веднъж 

поправки с поемането 

на осигуровките върху 

тези 60% от държавата, 

не може да предизвика 

по-сериозно интереса на 

работодателите?

Естествено е, че кога-

то не можеш на покриеш 

своя дял от плащането на 

заплатите или данъците 

(осигуровките), не участ-

ваш в тази програма. 

Процедурата за включ-

ване бе крайно сложна. 

После бе опростена. Това 

отне месец. В парламента 

на 28 април бе оповестено, 

че има 7000 заявления, от 

които 2000 са одобрени, и 

че общо „ще бъдат запа-

зени над 100 000 работни 

места“. Допускайки, че 

всички кандидати ще по-

лучат средства, бенефи-

циенти се оказват около 

2% от всички регистрира-

ни фирми. Очакванията на 

Българската стопанска ка-

мара бяха за 8% участие. А 

отговорите на анкетата 

сред членове на БТПП бяха 

много оптимистични…

Прегледът на списъ-

ка на НОИ за подкрепени 

предприятия е интересно 

занимание. За данните към 

28 април, които са за 964 

фирми, може да се каже 

следното:

– Почти няма (по-точно 

аз не забелязах) компании 

от строителния бранш. 

Най-много, около 1/3, са от 

туризма и ресторантьор-

ството;

– Големите предприя-

тия са рядкост, с над 50 

заети са около 4% от бе-

нефициентите;

– Немалко фирми са 

част от преразпределе-

нието на доход, не произ-

веждат доход, а просто 

обслужват някое изключи-

телно право на държавен 

или общински орган. Такъв 

е случаят с Центъра за 

градска мобилност на Со-

фия, аналогичната фирма 

на община Благоевград и 

други;

– Други бенефициенти, 

например футболните и 

спортни клубове, са част 

от други програми за преки 

или косвени субсидии (ма-

кар и не всички);

– Много компании (може 

би 2/5 от бенефициенти-

те) получават толкова 

малки суми, че разходите 

на нормално работно вре-

ме по участие в програма-

та не са покрити; очевидно 

това е по-скоро „опипване“ 

на възможности за подкре-

па и задържане на същест-

вуващото положение. 

Това са впечатления, 

не е анализ. Маниерът на 

публикуване на данните 

от НОИ изисква специални 

усилия, за да се ориентира 

човек в обстановката. 

Всъщност няма ли 

по-прости механизми за 

подпомагане на бизнеса? 

Както подсказахте - от-

падане, а не отсрочка на 

данък печалба например?

Интернет е пълен с 

коментари кой е станал 

бенефициент и колко е 

аморално, че някой е бил 

по-бърз или е облагодетел-

стван. Смятам, че очаква-

нето да не се случи така 

е неоснователно. Когато 

право имат всички, това е 

неизбежно. Ако право имат 

само някои, упрекът би бил 

същият. Затова от биб-

лейски времена – вижте 

последните три глави на 

книга „Левит“ (вероятно 

V или IV век пр.н.е) или ре-

формите на Солон в Атина 

(594 г. пр.е.) – се практи-

кува понякога всеобщо оп-

рощаване на задължения. 

Това е първото значение на 

думата „юбилей“, честван 

периодично – веднъж на 50 

години. Това е нещо като 

бизнес цикъл. А първото 

значение на „филантроп“, 

„човеколюбец“ е „опроща-

ващ данъци“ и така, докол-

кото си спомням, за първи 

път е бил наречен именно 

Солон. И, да, аз продължа-

вам да твърдя, че би било 

по-лесно и ползотворно да 

падне данък печалба

Така всички биха били 

третирани еднакво. Няма 

да има упреци от морално 

естество, не би имало раз-

ходи по кандидатстване и 

отчитане (от страна на 

бюджетните ведомства).

Ако към предполагаеми-

те приходи по пера данък 

„печалба“ и „дивидент“ до-

бавим и данъка върху едно-

личните търговци, сумата, 

която остава във фирми-

те, е около 3 млрд. лв. за 

2020 г.

Поради неизвестност-

та първата рационална 

употреба на тези пари е 

за запазване на работни 

места или за инвестиции. 

През тази година поне 

650 млн. лв. биха „се върна-

ли“ в бюджета по линия на 

други преки (осигуровки) и 

непреки данъци.

С колеги изчислихме, 

че вероятната загуба на 

приходи за държавния бю-

джет само поради увеличе-

ната безработица са поне 

2 млрд. лв. за 2020 г. Освен 

това фонд „Безработица“ 

към края на януари бе, по 

памет, 1,3 млрд. лв. Оче-

видно нищо не пречеше, 

както впрочем бе и пред-

ложно, тези средства да 

се върнат при работода-

телите, които са ги вне-

сли.

Проблем на всяка безра-

ботица е, че работодате-

лите остават без работа.

Има ли в европейски-

те държави избран меха-

низъм за намаляване на 

икономическите последи-

ци от ситуацията, който 

смятате, че би бил поле-

зен за българския бизнес?

Глупаво е да се комен-

тира на едро. Познавам в 

детайли само Гърция, за-

щото бивш докторант, 

един от най-добрите за 

последните двайсетина 

години – Янис Яковидис, 

ме уведомяваше за всички 

бюджетни и общозаконода-

телни промени.

В Гърция покриха запла-

тите, включително на са-

монаетите, със сума около 

15-16% над минималната 

работна заплата (МРЗ) 

за месец и половина. Вър-

ху нея се дължат данъци 

(както и върху МРЗ). Това 

обхваща около 80% от ра-

ботещите в страната. На 

всички са опростени данъ-

ците за три месеца.

Нещо подобно бе на-

правено в Австрия. Но там 

подобни политики бяха на-

сочени поетапно – първо 

към туризма, след това 

културата и после всички, 

като междувременно акту-

ализираха бюджета.

И в Гърция и Австрия 

бяха съкратени правител-

ствени разходи, чието из-

пълнение не е започнало, 

или такива, които могат 

да се съкратят.

Какво мислите за пре-

насочване на средства 

от европейски проекти 

за решаване на здравната 

криза?

Не познавам идеята 

в подробности. Но всяко 

или почти всяко спиране 

на програми на ЕС, освен 

тези за строителство на 

инфраструктура, в момен-

та е добре дошло. Би било 

крайно изгодно ЕС изобщо 

да прекъсне пълзящия си 

регулаторен социализъм, в 

който изпадна след 2004 - 

2005 г., и за дълъг срок да 

отложи поне набелязани-

те политически намеси в 

стопанството – било при 

командированите работни-

ци (много важен елемент в 

оживяването на български-

те строителни и транс-

портни компании), било при 

борбата с климатичните 

промени (защото околната 

среда се изчиства и без 

нови политики).

Кристалина Георгиева 

тези дни съобщи, че МВФ 

очаква българската ико-

номика да отчете свива-

не на растежа с 4% през 

тази година и възстано-

вяване до плюс 6% през 

2021 г. Това добри или 

по-скоро лоши новини са 

и доколко може да се раз-

чита на такъв сценарий?

Дано Международни-

ят валутен фонд се окаже 

прав в тези предвиждания. 

Но мисля, че нашите и на 

Уникредит Груп сметки са 

по-коректни.

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

още в началото на криза-

та настоя да се ускори 

разплащането за извър-

шените работи, както и 

обществените поръчки 

да не спират. Какво е Ва-

шето мнение? 

Да, КСБ е абсолютно 

права. Същото препоръча-

ха и Иван Костов, и Петър 

Чобанов – да не спомена-

вам свободно плаващите 

експерти като мен, че сме 

много. 

Според данните на НСИ 

от 24 април през март по-

ръчките за строителни 

услуги са се свили с 23 - 24 

на сто.

Замисълът е да не се 

повтори 2009 - 2010 г. За 

този бранш е много важно 

да работи общинската и 

териториалната адми-

нистрация и прочее. Съ-

ществена част от проду-

кта на строителите е под 

много подробен контрол 

и подлежи на одобрение с 

указателни администра-

тивни актове. Най-добре е 

те да текат под формата 

на мълчаливо съгласие.

След няколко демарша 

в пресата има знаци, че 

може би ще се случи така. 

Но нищо не е сигурно. В 

строителството стой-

ността и работните мес-

та под риск са нетривиал-

но високи – 4,8 млрд. лв. и 

200 хиляди работещи. Това 

е мислимият катастрофи-

чен сценарий.

Проблемът допълни-

телно ще се усложни с поч-

ти сигурното нарастване 

на лихвите по ипотечни 

кредити. Не трябва да има 

изкуствени администра-

тивни пречки.

В ситуации като на-

стоящата каква според 

Вас трябва да бъде роля-

та на браншовите орга-

низации като нашата?

Да прави това, което 

прави. Може би да публи-

кува повече информация за 

състоянието на отрасъла 

и да изисква по-навременна 

прозрачност, статистика 

и административна експе-

дитивност от държавни-

те и общински учреждения.

Как оценявате реше-

нието да се забърза про-

цесът по присъединяване 

на страната към чакалня-

та на еврозоната?

Според мен може да се 

изчака, пък и не може да 

стане веднага. Заблуда е 

да се мисли, че от това 

ще потекат пари от гер-

манските и холандските 

данъкоплатци. 80% от не-

обслужените банкови кре-

дити са от системите на 

четири страни – по „стар-

шинство“: Италия, Фран-

ция, Испания и Гърция.

БНБ и Асоциацията на 

банките, изобщо банките 

у нас, се държат много 

адекватно в сегашната 

ситуация.

Екзотична ли е идеята 

след пандемията силните 

европейски държави да 

насочат производствата 

си от Китай към страни-

те от Източна Европа? 

Това се случваше и пре-

ди пандемията. Разходите 

за труд и изобщо по-ниски-

те цени в Китай загубиха 

привлекателност преди 

две-три години, дори в 

сравнение с България.
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Не бива да се спират икономически дейности, които макар и в ограничен 
обхват, могат да продължат да се реализират

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика:

Емил Христов

Г - н  Ге о р г и е в,  как 

 влияе настоящата ситу-

ация на ограничения за-

ради COVID-19 на бизнеса 

у нас? 

Извънредното поло-

жение вече се отразява 

сериозно върху редица 

отрасли в страната. Ако 

в самото начало негатив-

ните ефекти бяха концен-

трирани основно върху 

сектора на услугите, то 

през втория месец все 

повече бизнеси и в сфе-

рата на индустриалното 

производство изпитват 

очевидни затруднения. 

Конкретно за тях голя-

мо значение играе нещо, 

което в добри времена е 

символ на кокурентоспо-

собност, каквато именно 

е експортната ориента-

ция. В настоящия момент 

обаче тя създава повече 

затруднения поради физи-

ческите ограничения при 

доставката и реализаци-

ята на продукцията. 

Това не означава, че 

фирмите, работещи из-

цяло за вътрешния пазар, 

остават незасегнати 

от последствията на 

извънредното положене 

и пандемията. При тях 

обаче проблемите идват 

по линия на забавяния 

на доставки от чуждес-

транни контрагенти и 

свиващо се вътрешно 

потребление, тъй като 

домакинствата огранича-

ват разходите си поради 

комбинация от фактори – 

физическа невъзможност 

за придобиване на стоки 

и ползване на услуги, на-

маляващи доходи и не на 

последно място отлагане 

на покупки поради неси-

гурност за бъдещето. При 

всички положения това са 

само видимите ефекти 

от настоящата ситуа-

ция, като в зависимост 

от нейната продължител-

ност и всеобхватност 

може да очакваме засил-

ване на отрицателните 

ефекти. 

Не трябва и да си пра-

вим илюзии, че в ден първи 

след края на извънредното 

положение икономиката и 

бизнесът ще започнат 

работа постарому. Ако 

извънредното положение 

приключи в средата на 

май, процесът на възста-

новяване ще трае мини-

мум една година на равни-

ще национална икономика, 

а за някои сектори веро-

ятно и по-дълго.

Редица страни пред-

приеха мерки за подкрепа 

на бизнеса и работещи-

те в периода на криза. 

Според Вас достатъчни 

ли са тези, които бъл-

гарското правителство 

предприе?

На всики е ясно, че не-

зависимо дали сме привър-

женици на концепциите 

за по-голяма или по-малка 

роля на държавата в ико-

номиката, навлязохме в 

период, в който тя и дър-

жавният бюджет имат 

решаващо значение за 

това как фирмите посре-

щат този външен за сто-

панството ни тест. Пох-

вален е подходът да не се 

поддаваме на паниката и 

да не започваме от първия 

ден на кризата с подкрепа 

на частния сектор. 

Ако мениджмънтът 

на един средно голям биз-

нес не е изградил буфери 

и не е развил известна 

степен на диверсифика-

ция, така че да може да 

посреща краткосрочни 

шокове, тогава той не е 

конкурентоспособен и не 

създава достатъчо до-

бавена стойност, за да 

бъде спасяван веднага и 

на всяка цена, щом усеща 

първите насрещни ветро-

ве. Това, разбира се, озна-

чава особождаване на слу-

жители и тук е ролята на 

фонд „Безработица“ и на 

държавата да търси въз-

можности за преквалифи-

кация на останалите без 

работа хора. Поради кое-

то настоящата ситуация 

трябва да се разглежда не 

като спринт на къса дис-

танция, а като маратон, 

като ролята на държава-

та следва да отговаря на 

продължителността на 

това бягане и да прераз-

пределя ресурсите така, 

че те да стигнат до края 

на надпреварата.

Какви мерки според 

Института за икономи-

ческа политика (ИИП) 

биха били полезни?

За някои от мерки-

те вече се каза и изписа 

много, но за нас е без-

спорно значението на 

бързото разплащане по 

обществени поръчки от 

страна на държавата и 

местните власти, което 

осигурява ликвидност в 

бизнеса, когато той се 

намира в ситуация на лип-

са на оборотни средства. 

Безспорна е и ролята на 

търговските банки за по-

балансираното разпре-

деляне на тежестта от 

икономическата ситуа-

ция – добре знаем в каква 

форма те влизат в криза-

та на базата на години 

на значителни печалби в 

сектора. Създаването на 

възможности за времен-

но отлагане на вноските 

по фирмени, потребител-

ски и жилищни кредити 

е нещо, което ще даде 

глътка въздух на кредито-

получателите. От друга 

страна на по-късен етап 

банките ще могат да съ-

берат в по-голяма степен 

задълженията си от фир-

ми и домакинства, които 

отново са си стъпили на 

краката.  

Много се коментира 

и схемата 60/40, както 

и отлагането на плаща-

нето на корпоративния 

данък на фирмите, но ние 

досега не видяхме доста-

тъчно усилия за микро-

фирмите и самоосигуря-

ващите се лица. Особено 

за последните няма съ-

ществени облекчения 

както по отношение на 

обема на дължимия данък, 

така и при сроковете за 

плащането му. Неслучайно 

водещият принцип на Ев-

ропейската комисия при 

работа с микро- и малки 

предприятия е първо да 

се мисли за най-малките 

фирми.

Между другото, само-

осигуряващите се лица 

не са никак малък брой 

и представляват реди-

ца професии – адвокати, 

лекари, зъболекари, тре-

ньори, инструктори, пре-

подаватели, преводачи, 

архитекти, проектанти, 

консултанти, хора на из-

куството и много други. 

Затова ние заставаме 

зад отваряне на прила-

ганите мерки към всич-

ки индустрии, а не само 

за нормативно одобрени 

сектори.

Какви икономически 

тенденции очаквате 

през 2020 г.? 

В ситуция на неясно-

та за про дъл жи тел ност-

та на ограничителните 

мерки всяка прогноза рис-

кува много скоро да бъде 

невалидна. За всички е 

ясно обаче, че брутният 

вътрешен продукт ще се 

свие и ако доскоро спорех-

ме дали през 2020 г. ико-

номиката ще нарастне с 

3% или под 3%, то сега мо-

жем да дискутираме дали 

свиването ще бъде със 

същия процент, но с обра-

тен знак, или дори повече. 

Това зависи от динамика-

та във вътрешното по-

требление, нетния износ и 

държавните разходи, кои-

то ще бъдат направени за 

справяне с кризата. 

Изгледите пред безра-

ботицата са ясни – доп-

реди няколко месеца от-

читахме рекордно ниски 

стойности, но към края на 

2020 г. е съвсем реалис-

тично тя да достигне 10% 

и даже да надхвърли тази 

психологическа граница. 

Навлизаме в период 

на бюджетни дефицити, 

като зелена светлина за 

това беше дадена и от 

Европейската комисия, 

но не трябва да забравя-

ме, че това са нови заеми, 

които един ден трябва 

да се връщат. Затова 

използването на тези 

средства трябва да бъде 

много прецизно и добре 

насочено, така че то да 

има мултиплициращ и хо-

ризонтален ефект.

КСБ се обърна с при-

зив към правителство-

то строителството да 

продължи и обществени-

те поръчки да не спират. 

Какъв е Вашият комен-

тар?

Както вече посочих, 

вливането на свеж ресурс 

в реалната икономика 

чрез бързо разплащане по 

обществени поръчки от 

страна на държавата и 

местните власти е клю-

чово. Не по-малко важно в 

този момент е да не бъ-

дат спирани икономически 

дейности, които, макар и 

в ограничен обхват, мо-

гат да продължат да се 

реализират. Това включва 

строителството като 

цяло, работата по значи-

мите инфраструктурни 

проекти и, разбира се, 

провеждането на общест-

вени поръчки, които така 

или иначе от 1 април са 

изцяло електронни бла-

годарение на въведения 

в експлоатация електро-

нен портал от страна на 

Агенцията по обществе-

ни поръчки. 

Това е и една от по-

ложителните страни на 

настоящата ситуация 

– започваме по-пълно да 

използваме наличните ци-

фрови административни 

улуги и се създават обек-

тивни стимули за реално-

то преминаване на адми-

нистрацията към работа 

в дигитална среда. 
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Цените на имотите за момента остават без съществено изменение

Десислава Бакърджиева 

„Изключително голяма ак-

тивност през първите 3 месе-

ца на 2020 г. и ускоряване на 

ценовия растеж до около 4% на 

годишна база. Така се развива-

ше имотният пазар в София до 

средата на март, когато беше 

въведено извънредното поло-

жение. Последва отдръпване на 

пазарните участници, спад в за-

питванията и огледите и вре-

менна пауза на намеренията за 

покупка до преминаване на епи-

демията“. Това отчита Полина 

Стойкова MRICS, изп. директор 

на Bulgarian Properties, в своя 

анализ за жилищните имоти в 

столицата за периода януари – 

март т.г. 

По думите й досега не се е 

случвало толкова рязко прев-

ключване от бум в пауза. Спо-

ред нея нищо не е подсказвало 

подобен обрат, а даже напротив 

–тримесечието е било едно от 

най-силните през последните 

години.

 „Доброто състояние на па-

зара преди кризата дава осно-

вание да смятаме, че възста-

новяването ще бъде бързо при 

благоприятно развитие на епи-

демията и последвалата от нея 

икономическа стагнация“, убеде-

на е Стойкова.

Статистиката на компания-

та сочи, че през периода януари 

– март 2020 г. 

ценовите ръстове са се ускорили, 

а средната стойност на 

жилищата в София е подминала 

границата от 1100 евро/кв. м,  

около която гравитира от края 

на 2017 г. На база реални сдел-

ки са отчетени 1120 евро/кв. м 

спрямо 1080 евро/кв. м за пър-

вото тримесечие на 2019 г., 

което е нарастване с около 4%. 

Ръст от 2,2% е регистриран и 

в сравнение с последните ме-

сеци на 2019 г., когато апар-

таментите в столицата са се 

продавали средно за 1095 евро/

кв. м. Средната обща продажна 

цена на закупените недвижимос-

ти също е нараснала на 101 130 

евро за 2020 г. при 90 960 евро 

в началото на 2019 г. и 95 230 

евро през последното тримесе-

чие на 2019 г.

Обемите продажби все още не 

отразяват моментното състоя-

ние на пазара

„Сделки се сключваха ак-

тивно през цялото тримесечие, 

буквално до обявяване на из-

вънредното положение. Данни-

те ни показват задържане на 

обема от реализирани покупко-

продажби на сходни нива като 

тези през първите месеци на 

2019 г. По-голямата част от 

тези сделки вървят към финали-

зиране и отказите към момен-

та са минимални“, коментира 

Полина Стойкова. Тя добавя, че 

по информация на Агенцията по 

вписванията от януари до март 

2020 г. в София са вписани 5285 

имотни продажби при 5641 за 

същия период на 2019 г., което 

е спад с около 6,3% на годишна 

база. „Това са данни за нотари-

ално изповядани покупко-продаж-

би, а не само за сключени през 

периода сделки. Този спад има 

обективни причини и се дължи 

на пандемията, специалния ре-

жим на работа на нотариусите, 

на невъзможността за явяване 

за нотариално изповядване и от-

лагането на сделки, както и на 

все още големия дял на новото 

строителство в продажбите 

в София - сделки, които ще бъ-

дат вписвани при прехвърляне 

на собствеността“, пояснява 

експертът и добавя, че тези 

цифри не показват моментното 

състояние на пазара, като то 

реално ще се види в данните за 

второто тримесечие.

Предпочитани квартали и цени 

на имотите в тях

От доклада става ясно, че 

най-голяма активност е отче-

тена в традиционно предпо-

читаните квартали, като „Ви-

тоша“, „Манастирски ливади“, 

„Кръстова вада“, „Дианабад“, 

централните частни на София, 

включително широк център – 

„Зона Б-5“ и „Б-18“, „Банишора”. 

Сериозен интерес е имало и към 

големите жилищни комплекси 

„Младост“, „Люлин“ и „Надежда“. 

След въвеждането на извънред-

ното положение се е повишило 

търсенето към жилища в пери-

ферни райони на столицата и в 

селата около нея, където има 

възможност за изолация, но и 

лесно придвижване до града. „Хо-

рата започват да се настрой-

ват за по-дългосрочна нужда от 

собствено пространство на от-

крито“, споделя Стойкова.

Регистрираните средни цени 

в най-популярните квартали и 

жилищни комплекси през първо-

то тримесечие на 2020 г. са:

• „Манастирски ливади“ – 
  1090 евро/кв. м

• „Витоша“ –  1034 евро/кв. м
• „Кръстова вада“ –  
     1250 евро/кв. м
• „Дианабад“ –  1290 евро/кв. м
• Център –  1420 евро/кв. м
• „Лозенец“ –  1900 евро/кв. м
• „Банишора“ –  1030 евро/кв. м
• „Младост“ –  1150 евро/кв. м
• „Надежда“ –   945 евро/кв. м
• „Люлин“ –   710 евро/кв. м

Изследването разглежда и 

параметри на закупените имо-

ти. То показва, че през първото 

тримесечие на 2020 г. 

делът на придобитите тристай-

ни жилища нараства 

и се изравнява с този на 

двустайните – по около 47% от 

всички. Само 5% от сделките са 

били за едностайни или многос-

тайни апартаменти. Средната 

площ на закупените недвижи-

мости е 90 кв. м, като нараства 

от 81 кв. м в края на 2019 г. по-

ради повишаването на обема на 

тристайните апартаменти.

Най-купувани са били жили-

щата на 4-ти етаж, като инте-

ресът към по-високите етажи 

в сгради ново строителство 

се е запазил заради по-хубава-

та гледка, повечето простор и 

светлина, по-малко шум от окол-

ни улици и булеварди. Отчете-

но е още, че през последните 2 

месеца е нараснало търсенето 

към къщи, партерни апартамен-

ти с дворче и жилища в затворе-

ни комплекси с частни дворове и 

паркова среда.

Tенденции към края на април

„Все още е много трудно 

да се правят прогнози поради 

недостатъчната яснота от-

носно времевите хоризонти за 

справяне с епидемията. Все пак 

вече разполагаме с някои ранни 

индикации относно развитието 

на пазара и възстановяването 

на активността. Oт среда-

та на април се забелязва раз-

движване, тъй като хората се 

пренастроиха към новата реал-

ност и започват да възобновя-

ват действия по изпълнение на 

своите планове и бизнес задачи“, 

казва Полина Стойкова. Нейни-

те наблюдения показват, че за 

възстановяването на пазарната 

активност говори нарастващи-

ят брой запитвания за имоти, 

които са се върнали на нивата 

отпреди кризата. Тя добавя, че 

наред с виртуалните огледи за-

почват да се провеждат и все 

повече присъствени огледи на 

имоти, без които трудно би се 

стигнало до сделки.

Стойкова подчертава, че це-

ните на имотите за момента 

остават без съществено из-

менение. „Продавачите са в из-

чаквателна позиция, докато има 

повече яснота какво предстои. 

Купувачите също изчакват – по-

ниски цени или да видят дали ще 

останат на работа и при какви 

условия ще могат да се финан-

сират от банките. Страните са 

отворени към диалог и прегово-

ри“, разяснява изп. директор на 

Bulgarian Properties.

От думите й става ясно още, 

че интересът е насочен основ-

но към жилища в напреднал етап 

на строителство или завършени 

с Акт 16. Особено внимание се 

забелязва и към качествените и 

високостойностни имоти, как-

то и тези с уникални характе-

ристики и местоположение.

„Работата по строителните 

обекти не спира. Повечето от 

компаниите ни дадоха уверение, 

че разполагат с нужните мате-

риали, финансиране и предпазни 

мерки, за да продължат дей-

ността си. Това става видно 

в изминалите вече почти два 

месеца – много от обектите 

бележат значителен напредък 

и някои дори биват въвеждани в 

експлоатация. Банките продъл-

жават да кредитират и като 

цяло кредитните им продукти 

не са много по-различни от 

това, което предлагаха преди 

кризата. Все пак повишени са 

изискванията спрямо кредито-

получателите, процентът на 

самоучастие и обезпеченията“, 

завършва Полина Стойкова.

Снимки Галя Герасимова
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ПРОИЗВЕДЕНО В
Патент 8.534.954 
и 8.858.115, CA2887861

American Road Patch
Залепващ & Запечатващ елемент за локални пътни ремонти

Saint-Gobain Adfors 

представя едно ново 

и изключително 

иновативно решение за 

локални пътни ремонти 

– патентования 

American Road PatchТМ.

Съвременните 

решения за ремонт на 

пътища не елиминират 

основната причина 

за проблема - водата. 

Традиционните 

ремонтни дейности 

ползват само 

запълване, което е 

временно решение. 

American Road PatchТМ 

за пътни ремонти 

образува уплътнен 

водонепропусклив слой 

около ремонтираната 

повърхност, 

удължавайки живота 

на ремонтирания 

участък. За разлика 

от традиционните 

решения този продукт 

укрепва, запечатва 

дупки, пукнатини и 

фуги.

Традиционните методи за ремонт на дупки по настилката включват почистване и запълване на дупката 

с асфалтова смес. Проблемът е, че по-късно водата прониква вътре през фугите и проблемът се появява 

отново.

AMERICAN ROAD PATCH е продукт, който се полага върху локален ремонт/кърпеж, за да запечата кърпежа 

и да спре проникването на вода. Сърцевината на продукта има армировка, което означава, че предотвратява 

и образуването на пукнатини.

Доказаното удължаване на експлоатационния живот до момента е 4 пъти (сравнено с 1 година живот 

без AMERICAN ROAD PATCH).

ЛЕСЕН, ЕФЕКТИВЕН, ОСИГУРЯВА 
ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА РЕМОНТИТЕ

За повече иформация:

Айдоган Касперов

Мениджър продажби на ADFORS 

за България, Румъния и Турция

Aydogan.Kasperov@saint-gobain.com 

моб.: +359 887 828 885

СПИРА ПОВТАРЯЩИЯ СЕ ЦИКЪЛ РЕМОНТИ
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Министър Красен Кралев инспектира спортни 
обекти в ремонт в Търговище, Русе и Габрово

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на мла-

дежта и спорта Красен 

Кралев обиколи обекти в 

различни краища на стра-

ната, които към момента 

са в строеж или в ремонт. 

Финансирането им е със 

средства на ресорното 

ведомство или целеви от 

държавния бюджет. 

В Бяла министър Кра-

лев инспектира строежа 

на многофункционалната 

спортна зала. Инвестици-

ята е за 2 985 600 лв., като 

1 800 000 лв. от тях са от-

пуснати с постановление 

на Министерския съвет, 

а останалите са съфи-

нансиране от общината. 

Предвиденият капацитет 

на залата ще позволи про-

веждането на състезания 

и тренировки по волейбол, 

баскетбол, хандбал, фут-

зал, тенис, бадминтон, 

борба, бокс, джудо, вдигане 

на тежести и др. Трибу-

ната за зрители ще оси-

гурява близо 500 места. 

Съоръжението ще може да 

се използва и за различни 

обществени и културни 

прояви - концерти, изложби, 

събрания и др.

В Търговище Красен 

Кралев се увери, че залата 

по вдигане на тежести към 

спортно училище „Никола 

Симов” вече е обновена. 

Там Министерството на 

младежта и спорта (ММС) 

влага 70 544 лв., за да 

имат състезателите на 

клуб „Светкавица” отлич-

ни условия за тренировъч-

на дейност. Ремонтиран 

е покривът, подменена е 

дограмата, направена е и 

фасадата. Сградата вече 

е с нова отоплителна, ос-

ветителна и ВиК инстала-

ция. Тя е строена през 70-

те години на миналия век и 

е с площ от 200 кв. м. 

Кралев провери и ре-

монтните дейности на 

съоръжения в Русе и Бяла. 

В областния град ММС 

е отпуснало 110 805 лв. 

за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

на зала за вдигане на те-

жести, като тя е към спор-

тен комплекс „Ялта”. В нея 

ще бъде положена подова 

настилка и ще се подменят 

отоплителната система, 

дограмата, осветителни-

те тела, както и електри-

ческата инсталация и вен-

тилационната система. 

В Русе се работи на 

физкултурния салон, кой-

то се намира на гърба на 

спортното училище „Ма-

йор Атанас Узунов”. Той 

предстои да се превърне 

в модерна боксова зала 

за състезателите на БК 

„Русе”, като за нея ММС е 

осигурило 257 542 лв. за ця-

лостен ремонт. Салонът е 

с площ от 600 кв. м. 

„ММС винаги е отклик-

вало на нуждите на русен-

ския спорт. Имаме много 

изпълнени обекти през 

последните 4 - 5 години и 

това са поредните, които 

смятам, че ще бъдат в из-

ключително голяма помощ 

на местните спортисти”, 

заяви Красен Кралев пред 

журналисти в града.

Министърът лично 

се убеди, че и промяната 

на футболните терени в 

Габрово върви с ускорен 

темп. Там в момента се 

извършва подмяна на из-

куствената трева на едно 

от помощните игрища. 

Проектът е на стойност 

238 763 лв. и е изцяло фи-

нансиран от ММС с цел 

привеждане на базата в 

съответствие с между-

народните изисквания. Те-

ренът, който е със стан-

дартни размери, ще бъде 

покрит с най-висок клас на-

стилка, одобрена от FIFA, 

която ще пристигне от 

Италия. Ще бъдат монти-

рани и нови врати. Очаква 

се дейностите да приклю-

чат в началото на юни.

Във връзка с рекон-

струкцията на Пречис-

твателната станция за 

отпадни води за Плевен и 

Долна Митрополия започ-

ва премахването на ста-

ри сгради и съоръжения в 

с. Божурица.

За целта правител-

ството промени статута 

им от публична държавна 

на частна държавна соб-

ственост. Решението е 

във връзка с проекта за 

ПСОВ, финансиран по Опе-

ративна програма „Околна 

среда 2014 - 2020“.

Работата на обекта е 

започнала през май мина-

лата година.

474 проекта на общини и кметства, 

училища и детски градини са одобрени в 

конкурса „Обичам природата и аз участ-

вам” в рамките на националната кампа-

ния „Чиста околна среда“. Придобила ши-

рока популярност, тя се провежда за 17-а 

поредна година от Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ) и Пред-

приятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда (ПУДООС). 

С нея ежегодно се предоставя ресурс от 

3,5 млн. лв. за най-оригинален и екологич-

но-познавателен проект.

Тази година финансиране от 10 000 лв. 

ще получат 232 проекта на общини и 

кметства (от 901 постъпили предло-

жения), 132 на детски градини (от 426 

кандидатури) и 110 на училища (от 506 

предложения) на територията на цялата 

страна. 

От 2016 г. до 2019 г. са реализира-

ни общо 493 проекта на училища, 475 на 

детски градини и 932 на общини и кмет-

ства на обща стойност 14 000 000 

Детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. „Трендафил II“ 

в Габрово е обновена по ПУДООС през 2018 г. Тази година в 

града ще се реализират 6 проекта - 2 на община Габрово, на 

НУ „Васил Левски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и детските 

градини „Мечо Пух“ и „Явор“

В селата на община Тервел с финансиране 

от „Чиста околна среда“ ще се направят 

иновативни спирки. В с. Градница например 

децата пътуват до съседни населени 

места на училище и затова мястото за 

изчакване на автобуса ще се превърне 

в затворен павилион, чийто интериор 

ще дава знания за природата. В рамките 

на проекта в градинката зад него ще 

бъдат монтирани пързалка, въртележка, 

пейки и ще бъдат засадени 200 стръка 

многогодишни цветя. С финансиране 

от ПУДООС общината вече е направила 

привлекателна и спирката за училищните 

автобуси в с. Кладенци
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Предвидените капиталови разходи са 840 млн. eвро

Росица Георгиева

Столичната община разра-

боти План за действие за пре-

връщане на София в зелен град. 

Целта е да се осигурят инвес-

тиции в приоритетни проекти, 

които да подобрят околната 

среда. Документът, който съ-

държа 10-годишна визия в об-

ластта на транспорта, стро-

ителството, енергетиката, 

околната среда, водите, отпа-

дъците и земеползването, беше 

приет от Столичния общински 

съвет (СОС). 

Предвидено е да се увеличи 

делът на обществения транс-

порт и да се насърчава използ-

ването на по-чисти горива и 

възобновяема енергия. Включе-

но е ограничаване на твърдото 

гориво за отопление, както и 

саниране на сградите. Ще се 

насърчава рециклирането на ма-

териали от различно естество. 

Общите капиталови раз-

ходи в плана са около 840 млн. 

eвро за следващите 10 години, 

а очак ванията са изпълнението 

на мерките да доведе до ико-

номия на енергия в размер на 

384 100 MWh/годишно и нама-

ляване на емисиите на финни 

прахови частици с 213 800 т. 

Стратегията се разработва с 

техническата помощ на Евро-

пейската банка за възстановя-

ване и развитие. 

Росица Георгиева

Общинското пред-

приятие „Софпроект” е 

готово с предложението 

за строителство на ве-

лоалея, която да свързва 

жк „Студентски град” с 

метростанция „Г. М. Ди-

митров“. При реализира-

нето на проекта ще се 

извърши реконструкция 

на участък от бул. „Акад. 

Стефан Младенов”, как-

то и доизграждане на 

веломрежата по ул. „8-ми 

декември” и бул. „Акад. Бо-

рис Стефанов”. 

За осигуряването на 

връзка на съоръжение-

то с града са разгледа-

ни възможностите за 

свързването му с алеите 

в кв. „Малинова долина”. 

Предложени са и места 

за разполагане на об-

ществени велопаркинги. 

Реализацията ще доведе 

до допълнително озеле-

няване, подобряване на 

условията за пешеходци 

и осигуряване на добро 

осветление. 

Елица Илчева

Министерството на културата прех-

върля на Столичната община (СО) соб-

ствеността върху бившата сграда на 

Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) на бул. 

„Княз Ал. Дондуков“ 16. Идеята е след 

придобиването й тя да бъде обновена и 

предоставена на Софийската градска 

художествена галерия (СГХГ) за филиал 

с акцент върху портретното изкуство и 

съвременната фотография. 

Министърът на културата Боил Ба-

нов вече е дал съгласието си зданието да 

бъде реставрирано от СО и предоставе-

но за културна инфраструктура. „Ще се 

наложи сериозен ремонт, но за нас е ва-

жно имотът да се реновира, а след това 

да се използва за култура“, изтъкна той. 

На последното си заседание Столич-

ният общински съвет е одобрил промя-

ната на собствеността и процедурата 

е стартирана.

Според зам.-кмета на София с направ-

ление „Култура, образование, спорт и мла-

дежки дейности” доц. д-р Тодор Чобанов 

към имота е имало интерес и от още две 

страни - от Гьоте институт, който е 

в съседство, и от Съюза на колекционе-

рите.

Елица Илчева

За догодина остава ремонтът на ба-

нята в „Горна баня”, стана ясно при акту-

ализацията на бюджета на Столичната 

община. Общинският съветник Методи 

Лалов изрази мнение, че при добра органи-

зация проектът може да се случи и сега 

за сметка на други ремонти, които не са 

толкова належащи.

И реконструкцията на банята в „Овча 

купел” не може да се изпълни през 2020 г. 

Тук причината е в искане от страна на 

НИНКН за ново проектиране. Обновява-

нето на зданието е включено в проект за 

изграждане и развитие на Център за вър-

хови постижения „Наследство БГ“, като 

в недвижимата културна ценност от 

„местно значение“ ще бъдат изградени 

част от изследователските лаборато-

рии на центъра и едновременно с това 

ще се предлагат процедури с минерална 

вода и занимания за здраве за подобрява-

не качеството на живот.

www.yanmar-bg.com

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.



20 Ñòðîèòåë НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 8 май 2020

Инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик:

Георги Сотиров

Началото на седмо-

то десетилетие на Ва-

шата професионална 

гимназия ще се запомни 

с извънредното положе-

ние, което наложи нов 

нестандартен подход 

за завършване на учеб-

ната година – дистан-

ционното обучение. Как 

се справяте?

Още преди няколко 

години учителите от 

ПГСА – Пазарджик, тър-

сеха варианти да бъдем 

подготвени за него по-

край обявяваните грипни 

ваканции от МОН, вклю-

чително и тази година 

преди СOVID-19. В начало-

то всеки клас ползваше 

приложението Facebook 

messenger, чрез което се 

следваше учебното раз-

писание в неприсъстве-

ните дни. Учители в оп-

ределен часови диапазон 

даваха задачи, указания 

от програмата по седми-

цата. По инициатива на 

главния ни учител Сте-

фка Елмаян през учеб-

ната 2018 г. кандидат-

ствахме за иновативно 

училище чрез проекта 

„Класна стая в облака“ 

и прилагане на Google G 

suite в образованието. С 

постановление на МС от 

5 август 2019 г. училище-

то беше утвърдено като 

такова. 

Това е един доста ин-

тересен проект. Как го 

стартирахте?

Разбира се, с подго-

товка на учителите в 

Центъра за творческо 

обучение - Google G suite. 

Започна се с поставяне-

то на практически на-

соки – как да създадем 

сигурна среда за работа, 

какви са особеностите 

при интеграцията на 

мобилните устройства 

( с март ф он,  т аб лет, 

chromebook)  за всеки 

ученик и учител, как се 

създават виртуалните 

класни стаи и каква е 

възможността за син-

хронно обучение. Споде-

ляха се учебни материали 

между преподавателите, 

допълваха се, развивахме 

ги до проектно базирано 

обучение в електронна 

среда. В началото вклю-

чихме само един клас с 

нагласата до втората 

година да бъдат обхва-

нати всички. Създалата 

се сега ситуация нало-

жи това да се случи в 

по-кратък срок, но ние 

вече бяхме подготвени, 

затова можем да кажем, 

че нас електронното 

обучение не ни изненада 

и не ни стресира, как-

то повечето училища в 

страната.

След като се  кон-

струира електронна-

та платформа на МОН 

Microsoft Teams – Office 

365, която е в отговор 

на извънредната ситу-

ация, нашите учители 

и ученици с лекота се 

регистрираха. Платфор-

мата предлага споделя-

не на опит, практики и 

електронни ресурси чрез 

използването на дос-

тъп до Националната 

електронна библиотека 

на учителите - E-Learn 

(https://e-learn.mon.bg). 

Там аз вече поместих 

учебното помагало със 

структурата на лекци-

ите по предмета „Еколо-

гично и енергоефектив-

но строителство“ за XI 

клас, разработено по На-

ционалната програма на 

МОН „Осигуряване на съ-

временна образователна 

среда“ съвместно с ЕнЕ-

фект, УАСГ и строителни 

компании. 

Прилагането на елек-

тронното обучение до 

момента е изпитание 

само за провеждането 

на учебните практики за 

втора степен на профе-

сионална квалификация 

там, където ги има за 

тази учебна година. При 

нас обаче не предстоят 

квалификационни изпити, 

тъй като няма завършва-

щи ученици от тази сте-

пен (работници).

Как ще се справите 

с полагането на изпи-

тите?

Резонен въпрос. Сега 

основен приоритет пред 

нас е именно успешното 

полагане на изпитите 

от Националното външ-

но оценяване (НВО) за X и 

XII клас и държавните из-

пити за придобиване на 

степен на професионал-

на квалификация. Учени-

ците от трета степен 

под ръководството на 

учителите работят ак-

тивно по проектите от 

учебния материал, които 

са част от държавните 

изпити. Аз и колегите ми 

сме сигурни, че дванаде-

сетокласниците ще се 

справят и с матурите, 

и с държавните изпити, 

каквото и да им струва 

това. 

Уч е б н а т а  г о ди н а 

свърши, предстои нов 

прием на ученици. Ще 

успее ли и в новите ус-

ловия Вашата гимназия 

да се наложи като пред-

почитано и авторитет-

но училище в областта, 

а и извън нея?

И тук, както и при 

обучението, залагаме 

на рекламата, ползвай-

ки  уебсайтовете  на 

фирмите и браншови-

те организации – КСБ, 

КАБ –  РК Пазарджик ; 

КИИП – РК Пазарджик, 

Браншовата камара на 

дървообработващата 

и мебелната промишле-

ност, Сдружение броке-

ри на имоти по места. 

Залагаме и на социал-

ните мрежи – Facebook, 

Twitter, чрез които ут-

върденият план-прием за 

учебната 2020/2021 г. по 

професии/специалности 

да достигне до седмок-

ласниците и техните 

родители. Разбира се, 

най-много разчитаме на 

нашите бивши и насто-

ящи ученици да споделят 

добрите си впечатления 

от обучението при нас в 

социалните мрежи.

Как се развиват но-

воразработените учеб-

ни програми за кратки 

форми на обучение за 

придобиване на специ-

фична квалификация 

в направления строи-

телство и ВЕИ? Кои са 

новите моменти от съ-

трудничеството с ОП 

на КСБ?

Училището не прес-

тава да организира и 

провежда обучения в на-

правление строителство 

както по заявка на рабо-

тодатели, браншови ор-

ганизации, включително 

ОП на КСБ – Пазарджик, 

така  и  на  физически 

лица.  Най-търсената 

форма е задочна или ва-

лидиране на знания и 

умения, придобити по не-

формален начин. За запо-

чналите обучения на въз-

растни през тази година 

и тук прилагаме успеш-

но електронното обуче-

ние, така че да не изо-

ставаме с планираните 

графици за държавните 

изпити. По заявка на ра-

ботодатели се изготвят 

и краткосрочни учебни 

програми, които се ут-

върждават съгласно За-

кона за професионалното 

образование и обучение. 

Практическите изпити 

за тях също ще се прове-

дат след приключване на 

извънредното положение 

в страната.

Разкажете за учас-

тието на гимназията в 

национални и междуна-

родни проекти.

Очакваме национал-

ните програми на МОН, 

които са все още в про-

ект, но имаме подадени 

две предложения по про-

грама „Еразъм +“:

– Ключова дейност 

101 в консорциум (от 

Сдружение с нестопан-

ска цел „Мундус България“ 

и още три строителни 

гимназии) - мобилност 

за ученици;

– Ключова дейност 

102 на ПГСА „Уеб реше-

ния за информационни и 

комуникационни техно-

логии в класната стая“ 

– мобилност за учители. 

Този проект е свързан с 

надграждане на знания 

за други приложения, спе-

цифични за всеки учебен 

предмет от общообра-

зователната и профе-

сионалната подготовка. 

Едно от най-интересни-

те, на които сме зало-

жили, е осъществяване 

на конферентна връзка 

в реално учебно време – 

между преподавател от 

ВУЗ – учител – ученици, 

както и от работода-

тел – учител – ученици 

(родители) по конкретна 

учебна тема или диску-

сия.

Надявам се до плани-

раните по тях дейности 

(при класиране) да бъдем 

преди всичко здрави, Ев-

ропа да е преодоляла по-

следиците от пандемия-

та. При необходимост 

дейностите ще се отло-

жат за друг период.
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Обектът е готов, но датата на откриването е отложена заради пандемията
Страницата подготви 
Елица Илчева

Нов музей в спираловидна 

форма на швейцарския произво-

дител на часовници Audemars 

Piguet се издига над Вале де Жу 

в Швейцария. Той трябваше да 

бъде отворен през лятото на 

2020 г., но заради пандемията 

датата е отложена. 

Сградата, проектираната 

от BIG, е в непосредствена 

близост до оригиналната ра-

ботилница на Audemars Piguet, 

построена през 1875 г. Истори-

ческото здание е реновирано от 

тамошното архитектурно бюро 

CCHE и е свързано с новия музей.

Извитите стъклени фасади 

са конструирани така, че да 

няма колони или носещи стени. 

Те направляват посетителите 

по часовниковата стрелка да 

се движат сякаш в пружина на 

механичен часовник. Наклонът 

на пода се изменя в съответ-

ствие с този на земята, като 

се издига и пада, преминавайки 

от входа към центъра. Бронзова 

решетка надвисва над горната 

част на остъклената фасада, за 

да филтрира слънчевата свет-

лина, без да пречи на гледката 

към Юра планина. През лятото 

покривът се превръща в зелена 

поляна, а през зимата - в снежна 

сцена. 

Музейното изложбено прос-

транство, което показва 300 

модела от колекцията на мар-

ката, е разработено от Гер-

манското архитектурно студио 

Atelier Brückner. То поставя в 

центъра на спиралата Universel 

– най-сложния часовник, създа-

ван някога от Audemars Piguet, 

произведен през 1899 г. Други 

техни астрономически модели 

са разположени около центъра, 

подобно на планетите в Слън-

чевата система. Всеки е пред-

ставен в метален калъф върху 

тънка колона, фиксирана към 

пода. 

Осигурени са интерактивни 

дисплеи за посетителите, кои-

то искат да изпробват свои-

те умения в сложния занаят. 

В зданието има и две работни 

ателиета, като те дават въз-

можност на гостите да наблю-

дават работата на истински 

майстори.

Индустриален парцел 

от 9 хектара, разположена 

в парк „Георг Кнор” в Бер-

лин, ще бъде превърнат в 

оживена жилищна и тър-

говска зона. Мястото се 

характеризира с ансамбъл 

от исторически сгради, 

заобиколени от градска 

инфраструктура и про-

изводствени помещения. 

Победители в конкурса за 

преобразуването на мяс-

тото са David Chipperfield 

Architects от Берлин за-

едно с Wirtz International 

Landscape Architect. 

Замислен като ярка 

цветна и колонадна струк-

тура,  комплексът ще 

се състои от отворени 

пространства и здания с 

различни размери, чиято 

подредба е повлияна от 

съществуващия орто-

гонален ред на съседен 

промишлен обект. Той ще 

заема общо 152 000 кв. м, 

включително 1400 апар-

тамента за отдаване под 

наем и 90 000 кв. м офис и 

търговски площи. 

Открити аркади, раз-

положени около новите 

сгради, ще осигуряват 

структурна защита срещу 

градския шум и пропускане 

на светлина и въздушни 

течения към апартамен-

тите от двете страни и 

ще предоставят на оби-

тателите територия за 

срещи и социални контак-

ти. „Три кули ще се издигат 

над целия квартал. Верти-

калната им видимост ще 

отразява съседните не-

бостъргачи в Марцан-Хе-

лерсдорф и ще влиза в ди-

алог с тях на високо ниво“, 

споделят архитектите от 

David Chipperfield Architects. 

Мрежа от разнообраз-

ни пътеки за пешеходци 

и колоездачи е планирана 

във вътрешността на 

комплекса. Тя ще е заоби-

колена от защитен зелен 

пояс с обществени спорт-

ни и детски площадки. 

Просторните дворове ще 

са изпълнени с много дър-

вета и поляни за по-голям 

комфорт. 

Благодарение на ди-

ректната връзка с об-

ществения транспорт в 

квартала почти няма да 

има лични моторни пре-

возни средства. Щедрите 

арки ще улесняват инту-

итивната ориентация, а 

обществените простран-

ства ще са по протеже-

ние на централната ос. 

Най-големият, разполо-

жен в средата на зоната 

двор ще функционира като 

градски площад с детски 

център, ресторанти и ка-

фенета.

Много заможни американци са 

избягали в Нова Зеландия, за да се 

скрият в луксозните си бункери от 

пандемията от коронавирус. Ми-

лиардерите, които от години се 

подготвят за настъпването на 

края на света, са купували имоти 

за тайни убежища дълбоко в земя-

та в Нова Зеландия още преди де-

сетилетие. Най-популярни „бункер 

дестинации“ са Хамилтън, Ханмер 

Спрингс и Уанака. 

През последните няколко го-

дини производителят на убежища 

– корпорацията Rising S Co., е ин-

сталирала около 10 там. Средната 

цена на една подземна конструк-

ция е 3 млн. долара, но може да 

достигне и 8 млн. долара. Вмести-

мостта е до 22 души, обикновено 

с три основни и няколко по-малки 

спални, а също и с фитнес, сауна и 

дори плувен басейн.

Островната държава е при-

зната за една от най-добрите за 

живеене по време на кризата. Тя 

наложи карантина от ниво 4 на 26 

март, когато в нея все още имаше 

по-малко от 100 заразени. Преми-

ерът Джасинда Ардерн обяви, че 

почти всеки случай, установен 

след 1 април, е резултат от пъ-

туване в чужбина или контакт с 

вирусоносител от съществуващ 

клъстер.

Френската компания 

Armor заяви, че е започнала 

производство на фотовол-

таични модули в свободна 

форма от началото на ап-

рил. Новата технология 

ще позволи на ASCA PV 

филмите да бъдат с раз-

нообразна визия – по зада-

дени размери и съобразно 

определени форми, за да е 

в помощ на архитекти и 

дизайнери.

Технологията, която 

включва лазерно струк-

туриране, се прилага от 

немския екип на фирмата. 

Той е формиран, след като 

Armor е придобила Opvius 

със седалище в Китцин-

ген и Нюрнберг. Оттам се 

твърди, че сега може мно-

гократно да се умножат 

възможностите за прило-

жение на ASCA. Производ-

ственият капацитет е 

1 милион квадратни метра 

годишно.
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Тъй като моментът не 

е подходящ за екскурзии, а 

са много малко читатели-

те ни, за които пътувани-

ята не са голяма страст, 

решихме да Ви зарадваме, 

като Ви предложим раз-

лични екзотични вирту-

ални разходки по широкия 

свят. Така, независимо 

дали работите от вкъщи, 

в офиса, или на обекта, ще 

имате шанса да се откъс-

нете от горещата тема 

– коронавируса, и да по-

мечтаете за времето, в 

което животът ще тръг-

не в нормалното си русло. 

Дестинацията в на-

стоящия ни брой е Бриз-

бейн, Австралия. Това е 

третият по големина град 

на континента, столица 

на щата Куинсленд и най-

гъсто населеното място 

в щата. Простира се по 

цялото протежение на 

долината на едноименна-

та река, която се влива в 

Коралово море, периферно 

на Тихия океан. Малко над 

2,5 млн. души обитават 

околността, а в самия ме-

гаполис живеят 940 000 

жители.

В с ъ щ н о с т  в с и ч ко 

започва от сър Томас 

Бризбейн (1773 – 1860) – 

колониален управител и 

британски военен, роден 

в някогашното графство 

Еършър, Шотландия. До 

настъпването на британ-

ската колонизация място-

то, което впоследствие 

щедро ползва името му, 

е селище, населявано от 

аборигени от племето 

турбул.

Заради многото пото-

ци, които преминават през 

града, 

местните го наричат Ав-

стралийската Венеция.

Като архитектура 

обаче сградите в Бризбейн 

съвсем не наподобяват 

тези в Италия. Централ-

ната част е застроена с 

еднофамилни ниски къщи. 

Стилът им, който носи 

името Queenslander, ги 

отличава с дървени кон-

струкции с големи чардаци 

и високи тавани. Поради 

нарастващия брой на на-

селението поддържането 

на този тип строител-

ство става нерента-

билно и в покрайнините 

започват да се издигат 

многоетажни жилищни 

сгради. Днес тук са някол-

ко от най-високите сгра-

ди в Австралия – кулите 

Soleil (243 м), Aurora (207), 

Riparian Plaza (200) и One 

Eagle Street (195).

С т ар и т е  ад м и н и -

стративни здания в цен-

търа пък  са  типично 

британски, а улици като 

„Куин Стрийт“ и „Едуърд 

Стрийт“ са копие на тези 

в Лондон. И логично, в ус-

тройствения план всичко 

е организирано около река-

та – от просторни парко-

ве за разходка до барове, в 

които се предлага местна 

крафт бира и изкуствен 

плаж с изглед към… не-

бостъргачите. Може да 

Ви се стори странно, но 

като забележителност 

тук посочват палмите. 

Засадени и грижливо пазе-

ни по цялото протежение 

на морската ивица, те 

превръщат крайбрежието 

в още по-екзотично.

Интересна подроб-

ност е, че Бризбейн е сред 

най-източно населените 

места и 

там хората са едни от 

първите в света, които се 

поздравяват с Нова година.

Макар градът да беле-

жи изключително бързо раз-

витие през последните го-

дини, жителите на Мелбърн 

и Сидни продължават да го 

възприемат като малко 

тихо населено място и чес-

то пътуват там, за да си 

починат и да се насладят 

на спокойния ритъм и цело-

годишно топлия климат.

В същото време обаче 

повечето големи австра-

лийски компании и много-

бройни международни фир-

ми имат офиси в Бризбейн, 

където средният доход на 

домакинство е на чет-

върта позиция на конти-

нента. Информационните 

технологии и финансови-

те услуги тук са на много 

високо ниво. В района се 

рафинира нефт, развива 

се металообработваща 

промишленост. 

Мястото е особено по-

пулярно с тенис турнира 

„Бризбейн Интернешънъл“, 

кой то  с е  провеж -

да през януари и е част 

от Международната се-

рия на Association of Tennis 

Professionals (ATP), както 

и един от подготвител-

ните преди Откритото 

първенство на Австралия. 

В състезанията задължи-

телно участват най-из-

вестните имена в тени-

са, а интересът винаги е 

огромен. Любопитен факт 

е, че през 2017 г. турнирът 

носи титла и на българина 

Григор Димитров. Неверо-

ятния успех той постигна, 

след като на финала надви 

Кей Нишикори от Япония. 

Освен с  безкрайни 

плажове австралийски-

ят град е известен и със 

своите културни забеле-

жителности. Разполага с 

множество музеи, галерии 

и открити места, често 

използвани за концерти. 

Скъпоценният камък в 

короната със сигурност е 

Ботаническата градина.

Тя е на 7 километра от 

центъра, а разнообразни-

те тематични зони от-

веждат посетителите 

на пътешествие през 128 

декара зеленина. Тук може 

да се видят впечатляващи 

японски градини, най-голя-

мата колекция от австра-

лийски дървета, както и 

секции, посветени на аро-

матни растения, бамбук, 

секуленти и др. Атракци-

ята за деца е специално 

създаден сегмент от тро-

пически гори, в който те 

могат да играят на крие-

ница.

Художествената гале-

рия и тази за модерно из-

куство QAGOMA са наста-

нени в две съседни сгради 

край реката. Колекцията 

им наброява над 17 000 

произведения на класиче-

ско, модерно и съвременно 

изкуство. Многобройните 

изложби се фокусират и 

над творби на майстори, 

които са били част от за-

творническата колония в 

Австралия. 

Мястото е популярно и 

като гурме дестинация.

В идеалния център е 

многократно награжда-

ваният ресторант Allium, 

който  сервира изтънчена 

и вълнуваща храна чрез 

непрекъснато развиващо-

то се меню. Urbane  е друг 

популярен избор за всеки 

вкус и желание. Тук са гор-

ди със собствена изба с 

голям избор на бутикови 

вина.

Отличителна черта са 

и разхвърляните близо до 

крайбрежната ивица мал-

ки острови. Моретон е на 

70 минути с ферибот и е 

третият по големина пя-

съчен остров в света. По-

голямата част от него е 

национален парк, създаващ 

впечатляваща съвкупност 

от плажове с храсти и ла-

гуни. Заради кораловите 

рифове за туристите, кои-

то обичат гмуркане, тук е 

истински рай. 

С е в е р е н  С т р а д -

брок  пък е само на 40 ми-

нути, като там има три 

села, оградени от вели-

колепни сърф плажове и 

мигриращи китове между 

юни и октомври. Едно от 

препоръчаните неща за 

изживяване е обиколката 

с каяк, която ще Ви даде 

възможност да видите 

отблизо много диви жи-

вотни.

На пясък и вода може 

да се насладите и на из-

куствено създадения плаж 

Streets Beach в едно от 

предградията. Наблизо е 

сложно проектирана не-

палска пагода  - една от 

само трите мирни пагоди, 

открити извън Непал.Ботаническата градина

Градски плаж в Южен Бризбейн 



Mr. Georgiev, which is the most 

successful product, managed by you?

The projects most quickly implemented 

are under the OPRD. About 55 % of our 

total resource are used for infrastructure. 

The funds are allocated into three urban 

development funds. They are managed by 

two of our intermediaries – the Fund for 

Sustainable Cities and the Regional Urban 

Development Fund. So far, 31 projects have 

been contracted under this operational 

program amounting in total to approximately BGN 87 Million. 80 % of the money 

provided by these intermediaries are used for construction and repair works. 

How would you cooperate with the Bulgarian Construction Chamber 

(BCC)?

We can cooperate with BCC on many lines. Financial instruments are 

intended for creation, which means – for building. I said that a large part of 

the resource that comes from the OPRD is intended for construction and 

repair works, which means that we support the construction business. This is 

one line of reasoning to follow. Looking to the future, we see a huge unsolved 

problem that is related to the processing of construction waste from the 

destruction of large sites. At present facilities for such activities are lacking. 

But within the next programming period this matter will be seriously enshrined 

in the operational programs. 

Another area where we can exchange ideas is the digitalisation of the 

construction business. 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ОБЩИНИ 

Надя Данкинова, 
изп. директор на Фонд 

за устойчиво градско 

развитие и Фонд ФЛАГ

Георги Георгиев, 
председател на ОП 

на КСБ – Ловеч

Пловдивският район „Тракия“ 
– място, достойно за 
пълноценен живот

Превод Радостина Иванова

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията
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The Chamber's leadership held a working meeting with the Prime Minister Boyko Borissov
Construction is one of 

the sectors in our country, 

which in the context of the 

restrictive measures and the 

state of emergency, has not 

suspended its operations, but 

on the contrary – continue the 

implementation of all major 

infrastructure projects at a full 

speed. This was announced 

at the briefing at the Council 

of  Min isters by N ikolay 

Nankov, Deputy Minister of the 

Regional Development and 

Public Works, after taking part 

in a meeting of the leadership 

of the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) with the 

Prime Minister Boyko Borissov. 

The event was attended as 

well by the Chairman of the 

Management Board of BCC 

Eng. Iliyan Terziev, the Deputy 

Chairmen of the Board and 

members of the EB Vladimir 

Zhitenski, Eng. Kalin Peshov, 

Eng. Nikolay Nikolov and 

Executive Director of the 

Aleksandar Georgiev, Executive Director and Deputy 
Chairman of the MB of „Fund Manager of Financial 
Instruments in Bulgaria“ JSC:

Claude Van Rooten, President of the World Road Association (PIARC):

55 % of the resource, managed by us, 
are intended for infrastructure

The FIEC Executive directors have discussed the 
measures undertaken to cope with the economic crisis

Our Bulgarian colleagues could take full advantage of 
PIARC's knowledge and experience

A video conference between the 

executive directors of the organisations, 

members of the European Construction 

Industry Federation (FIEC) took place at 

the end of the last week. It was attended 

by over 20 operational executives, and 

the Bulgarian Construction Chamber 

(BCC) was represented by the 

Executive Director Valentin Nikolov. 

The participants discussed the national 

measures undertaken to cope the 

economic and health crisis caused 

by the coronavirus, focusing on the 

impact of the pandemic situation on 

the construction industry. Moderator of 

the event was Domenico Campograde, 

Director General of FIEC. 

At the beginning, representatives 

of different countries made a brief 

overview of the measures adopted by 

their governments. From the information 

presented it became clear that in most 

countries the construction activities have 

not been interrupted, but companies do 

not operate at 100 %. As illustration were 

cited Austria, Belgium, Greece, Hungary, 

Ireland, the Netherlands and Bulgaria, 

where construction works continue 

to take place by strictly observing the 

safety instructions. 

Mr. van Rooten,  a National 

Committee under the World Road 

Association was recently established in 

Bulgaria. How do you collaborate with 

your Bulgarian colleagues? 

Bulgaria is among the oldest 

members of the World Road Association. 

It had joined PIARC the year the 

organisation was founded, as early as 

1909, and has never ceased to be active 

member.

In 2018 we have been in active 

communication with our Bulgarian 

colleagues, in order to organise 

the establishment of the National 

committee in your country. It was set 

up by the Bulgarian Forum for Transport 

Infrastructure (BFTI), and more specifically 

Prof. Nikolay Mihaylov and Dr. Eng. Ivan 

Katsarov, and we worked together in a 

very efficient and cooperative way.

BFTI supports our communication 

with the Bulgarian Road Administration, 

and is also very actively participating in 

organisation of national events.

Your edition could an instrument and 

to encourage our Bulgarian colleagues to 

take full advantage of PIARC's knowledge 

and experience in respect to the topics, 

related to road infrastructure.

Chamber Valentin Nikolov.

Deputy Minister Nikolay 

Nankov announced that 

during the meeting with the 

Prime Minister Boyko Borisov, 

a number of topics of present 

interest for the construction 

industry were discussed, and 

one of the subjects most 

emphasised was that work 

on smaller and middle size 

projects across the country 

should continue. „I would 

like to stress the fact that 

construction is perhaps the 

most important sector, that is 

going to bring the economies 

back to the previous path of 

positive development, after 

every recession or economic 

crisis, as the one which is 

expected to happen not only 

in Bulgaria, but globally“, 

stated the Deputy Minister. In 

addition, he said he had great 

hopes for the entire industry, 

which has always been a key 

partner of the state.
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

Забележка: Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

Посочените цени не включват ДДС.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
Четете първи последните новини!

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


